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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 606 
    individuālie           
    no vairākām privātpersonām       
    akcijas 

542 
58 
2 

    anonīmie 4 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 80 
Viedokļi 97 
Sūdzības 36 
Informācijas pieprasījumi 34 
Dažādi iesniegumi 359 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 19 
Pa pastu 516 
Pa e-pastu info@saeima.lv 64 
Pa faksu 2 
No portāla www.latvija.lv 5 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 54 
Deputāti 920 
Frakcijas 35 
Komisijas 61 
Struktūrvienības 22 
  
Valoda  
Latviešu valoda 475 
Svešvalodas 131 
  
Sagatavotas atbildes 117 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  2 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

80 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

2 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
nodokļiem un nodevām”” un aicina likumprojektu papildināt ar normu, kas paredzētu 
nodokļu atvieglojumus kopsakarā ar konkrētu nodokļa likmi vai nodokļu likmēm, ievērojot 
sociālās atbildības principu, proti, nodokļu ietekmi uz sociāli mazaizsargāto un trūcīgo 
iedzīvotāju grupām. 
 
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija aicina Saeimu un Ministru kabinetu pazemināt 
pievienotās vērtības nodokļa likmi visiem pārtikas produktiem vai arī noteiktām pārtikas 
produktu grupām, kā arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, ņemot vērā pārtikas cenu 
sociālo aspektu, nepieciešamību veicināt Latvijas pārtikas produktu noietu pašmāju tirgū, kā 
arī embargo, ko Krievijas Federācija uzlikusi lielākās daļas pārtikas produktu importam. 
 
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls ierosina izstrādāt rīcības plānu 
nepietiekama uztura jeb malnutrīcijas mazināšanai Latvijā gados veciem cilvēkiem un ik 
gadu šim nolūkam piešķirt 300 000 eiro no valsts budžeta.  
 

 

Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Darba devēju konfederācija kopā ar biedrību „Būvniecības attīstības stratēģiskā 
partnerība” sniedz priekšlikumus Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma grozījumiem 
attiecībā uz piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām. 
 
Latvijas Automoto biedrība aicina likumdošanas aktos noteikt, ka krāpšanās ar automašīnu 
nobraukumu ir reāli sodāma rīcība, un tādējādi novērst krāpnieciskas manipulācijas ar 
odometru rādījumiem jeb to viltošanu. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojekta „Grozījumi 
Maksātnespējas likumā” normu, kas paredz „nolikto atslēgu” principu, norāda, ka tā ir 
pretrunā ar šobrīd Latvijas civiltiesībās spēkā esošo principu, ka ķīlas priekšmeta pārdošana, 
ja  tās rezultātā gūtie ienākumi nav pietiekami parāda pilnīgai segšanai, nedzēš atlikušās 
parādnieka saistības pret kreditoru, un aicina atlikt likuma spēkā stāšanās termiņu līdz 
2015.gada 1.jūlijam. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija iebilst pret 
likumprojektos „Grozījumi Maksātnespējas likumā” un „Grozījumi likumā „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” iekļauto normu, kas maksātnespējas 
procesa administratorus pielīdzina valsts amatpersonām, un norāda, ka tā neparedz 
maksātnespējas procesa administratoru tiesības un aizsardzību, kas ir nesaraujami saistīta 
ar amatpersonai pielīdzinātas personas statusu un pienākumiem. 
 
Privātpersona aicina grozīt Krimināllikumu, uzliekot namīpašniekiem atbildību par īres 
tiesību pārkāpšanu. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Latvijas Komerciālo radiostaciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” attiecībā uz valodas lietojumu radio un televīzijas 
ēterā, paša elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidoto raidījumu īpatsvaru visu nedēļas 
raidījumu un raidlaika kopapjomā un citiem jautājumiem. 
 
Biedrība „Asociācija Ģimene” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā”, norādot uz nepieciešamību pievērst uzmanību bērnu 
dzimumaudzināšanai un sagatavošanai ģimenes dzīvei. 
 

 



 

 3 

SIA CSSL sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas 
likumā” un aicina noteikt, ka pornogrāfisku materiālu aprite specializētajos intīmpreču 
veikalos ir pielīdzināma pornogrāfiska rakstura materiālu izplatīšanai grāmatnīcās vai tādās 
tirdzniecības vietās, kas paredzētas un stacionāri iekārtotas preses izdevumu izplatīšanai. 
 
Privātpersona sniedz likumdošanas priekšlikumus jautājumā par lielveikalu darba laika 
saīsināšanu svētdienās un svētku dienās. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālā grupa aicina 
likumprojektā „Rūpnieciskā īpašuma likums” precizēt terminu „rūpnieciskais īpašums”. 
 
Latvijas Vecāku forums, Latvijas Disleksijas biedrība un biedrība „Pro Futuro” pauž atbalstu 
likumprojekta „Grozījumi Izglītības likumā” normām, kas veicinās iekļaujošo izglītību, 
nodrošinot vienlīdzīgu atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām un radot tiem 
pilnvērtīgus apstākļus mācībām valsts mācību iestādēs. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Profesionālās izglītības likumā”, norādot uz nepieciešamību noteikt, ka profesionālās 
izglītības iestādes konventa priekšsēdētājs var būt ne tikai darba devēju pārstāvis, bet arī 
pašvaldības pārstāvis, ja darba devēji neizvirza tādu savu pārstāvi, kas būtu gatavs un spētu 
veikt attiecīgā amata pienākumus.  
 
Profesionālās izglītības biedrība sniedz likumdošanas priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” attiecībā uz profesionālās izglītības iestāžu 
konventa funkcijām un uzdevumiem. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

1 

Resocializācijas un integrācijas asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Valsts probācijas dienesta likumā”, kura mērķis ir mainīt līdzšinējo resocializācijas politiku, 
īpaši attiecībā uz laiku pēc ieslodzījuma, un aicina likumprojekta izstrādes gaitā vispirms 
izvērtēt situāciju valstī, lai resocializācijas process nebeigtos pie cietuma vārtiem. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, norādot uz 
nepieciešamību ieviest amatpersonu (darbinieku) pārkāpumu, vainas un piemērojamā soda 
izvērtēšanu. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā” attiecībā uz kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi par 
apbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, nomaksas pirkuma līguma 
izbeigšanas nosacījumiem un publiskai personai piederošas viendzīvokļa mājas vai dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu citām personām. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā”, aicinot no tā izslēgt normu par valsts dzīvojamo 
māju vai dzīvokļu īpašumu, neskaitot garāžas un tirdzniecības telpu grupas, iespējamo 
pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 
 
Privātpersona lūdz atjaunot Lejasciemam ar 1928.gada 11.februārī pieņemto likumu „Par 
pilsētu tiesību piešķiršanu 16 miestiem” paredzētās pilsētas tiesības. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojekta „Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu” 
virzību Saeimā un aicina to izskatīt nevilcinoties. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

40 

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi  
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Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, aicinot tajā iekļaut normu, kas dotu atkritumu 
radītāju grupai iespēju pašai izvēlēties sadarbības partneri atkritumu apsaimniekošanas 
jomā. 
 
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Enerģētikas likumā”, aicinot precīzi izskaidrot tādus jēdzienus kā centralizētas 
siltumapgādes sistēma, lokālā siltumapgāde un lokālā aukstumapgāde. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Enerģētikas 
likumā”, aicinot tajā ietvert centralizētas siltumapgādes energoefektivitātes aspektu. 
 
SIA „Navistar” un SIA „S.MOTORS” iebilst pret likumprojekta „Grozījumi Autopārvadājumu 
likumā” pieņemšanu trešajā lasījumā, jo uzskata, ka tas nostiprina monopoltiesības regulāro 
pārvadājumu veicējiem, kuri saņem valsts dotācijas, un ļauj tiem izstumt no tirgus 
neregulāro pārvadājumu veicējus. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina atsākt darbu ar likumprojektu „Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā” un nevilcināt tā pieņemšanu, lai novērstu tiešos zaudējumus 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem un samazinātu nelegālo pasažieru 
pārvadātāju skaitu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina iniciēt grozījumus Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likumā, lai veicinātu godīgu konkurenci attiecībā uz sabiedriskā 
transporta pakalpojumu iepirkumiem un novērstu neefektīvu publiskā finansējuma 
izlietojumu. 
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija un biedrība „Zemnieku saeima” sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums”, aicinot 
pagarināt norēķinu termiņu attiecībā uz svaigiem dārzeņiem un ogām no 15 līdz 20 dienām 
no preču piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad ar piegādātāju ir noslēgta rakstveida 
vienošanās par citu norēķinu termiņu. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Negodīgas 
mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums”, norādot uz nepieciešamību ieviest tajā 
terminu „mazais tirgotājs” un tādējādi mazināt likuma negatīvo ietekmi uz mazajiem 
tirdzniecības uzņēmumiem. 
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija aicina par Negodīgas mazumtirdzniecības prakses 
aizlieguma likuma spēkā stāšanās datumu noteikt 2015.gada 1.janvāri. 
 
Biedrība „Zemnieku saeima” iebilst pret likumprojektu „Grozījumi Lauksaimniecības un 
lauku attīstības likumā”, norādot, ka šie grozījumi ir tuvredzīgi un nepārdomāti, jo paredz 
lauksaimniecībā izmantojamas zemes apmežošanu. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 14 
 
Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība aicina likumprojektā „Psihologu 
likums” paredzēt klīniskās un veselības psihologa profesijas pārstāvjiem tiesības piedalīties 
veselības aprūpes sistēmā un norāda uz nepieciešamību vienlaikus izdarīt attiecīgus 
grozījumus arī Ārstniecības likumā. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka 
iebildumus pret likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, 
reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” attiecībā uz tabakas izstrādājumu iegādes vecuma 
sliekšņa paaugstināšanu līdz 21 gadam. 
 
Latvijas Ārstu biedrība aicina grozījumus likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, 
reklāmas un lietošanas ierobežošanu” pieņemt vēl 11.Saeimas darbības laikā, jo ir 
nobažījusies par Latvijas Tirgotāju asociācijas centieniem panākt, lai tiktu atcelts 
aizliegums pārdot tabakas izstrādājumus jauniešiem līdz 18 gadu vecumam. 
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija pauž atbalstu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par tabakas 
izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” normai, kas paredz 
aizliegumu smēķēt publiskās vietās citu personu klātbūtnē, ja šīm citām personām pret to ir 
iebildumi. 
 
Beztabakas nozares asociācija pauž sašutumu par elektronisko cigarešu regulējuma 
iekļaušanu likumprojektā „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, 
reklāmas un lietošanas ierobežošanu””. 
 
Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas 
ierobežošanu””, norādot, ka nav pamatots mazumtirgotāju apgalvojums, ka šie grozījumi 
tiem radīs papildu izmaksas. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Darba 
likumā” par darbinieku - zemessargu nodarbinātības jautājumiem un aicina nesasteigt šā 
likumprojekta izskatīšanu, lai ņemtu vērā konfederācijas, Aizsardzības ministrijas un 
Zemessardzes pārrunas par iespējamiem risinājumiem. 
 
Privātpersona 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 arodbiedrības tiesības savu darbību noteikt ar statūtiem. (Akcijas laikā saņemti 2 
privātpersonu iesniegumi uz e-pasta adresi info@saeima.lv) 
  
II. Viedokļi  
 

97 

Par Saeimas darbu  
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Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls izsaka viedokli par Saeimas namā 
rīkoto konferenci „Par pastāvīgām vērtībām mainīgā sabiedrībā”. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par jaunievēlēto 12.Saeimu, norādot uz nepieciešamību vairāk 
uzmanības pievērst sociālās situācijas uzlabošanai un nevienlīdzības mazināšanai valstī. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, kā uzlabot Saeimas darba pārskatāmību. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

10 

Latvijas Universitāšu asociācija sniedz ierosinājumus valdības deklarācijas sagatavošanai un 
aicina augstāko izglītību noteikt par vienu no jaunās valdības prioritātēm. 
 
Latvijas Ostu asociācija izsaka viedokli par Satiksmes ministrijas sagatavoto pozīcijas 
projektu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru paredzēts izveidot 
tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas pārredzamības sistēmu, kā arī sniedz savus 
priekšlikumus, piedāvājot iespēju mārketinga un sociālos pasākumus finansēt no ostu 
infrastruktūras maksājumiem paredzētajiem līdzekļiem. 
 
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta 2011.gada 
27.decembra noteikumiem Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes 
mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” un aicina noteikt, ka Latvijas mūzikas un 
mākslas skolu izglītības programmu budžets tiek segts no valsts budžeta pilnā apmērā, nevis 
tikai par 70 - 75 procentiem. 
 
AS „Swedbank”, AS „Norvik Banka”, AS „SEB banka” un AS „Reverta” izsaka viedokli par 
iespējamo korupciju gan maksātnespējas procesa administratoru vidū, gan tiesu sistēmā, 
gan valsts pārvaldē, norāda, ka tādēļ investori ir spiesti vērsties pēc starptautiskās 
palīdzības investīciju aizsardzībai un rezultātā krītas valsts starptautiskā reputācija, kā arī 
spēja konkurēt ārvalstu investīciju piesaistē. 
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Latvijas vēlētāju biedrība pauž atbalstu vairāku banku atklātajai vēstulei par 
nepieciešamību izstrādāt plānu tiesiskuma atjaunošanai valsts pārvaldes un 
tiesībaizsardzības iestādēs. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par valsts iestāžu darbu Latvijas aizsardzības 
nodrošināšanā, jo uzskata, ka aizsardzībai paredzētais finansējums tiek izlietots 
nelietderīgi. 
 
Ieslodzītais izsaka kritisku viedokli par Ieslodzījuma vietu pārvaldi, jo viņam liegta iespēja 
piedalīties 12.Saeimas vēlēšanās. 
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par nozaru ekspertu padomju ilgtermiņa 
darbības finansiālo nodrošinājumu un nozīmi profesionālās izglītības satura reformā un 
kvalitātes nodrošināšanā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka nacionālo un mazākumtautību politisko spēku 
līdzāspastāvēšana Latvijā ir iespējama, jo to apstiprina 12.Saeimas vēlēšanu rezultāti. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par izglītības sistēmu valstī un ierosina papildināt mācību 
priekšmetu klāstu, lai skolēnu zināšanas būtu aptverošākas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka Latvijā nekādi normatīvie akti neaizliedz seksuālās 
minoritātes popularizējošu materiālu izplatīšanu skolās. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par sociālo nodrošinājumu cilvēkiem ar invaliditāti, 
pensiju sistēmu, aicina stiprināt demokrātiju valstī, kā arī sociālā budžeta finansējumu 
nepārdalīt veselības nozarei. 

 

 
Citi viedokļi 
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Latviešu virsnieku apvienība izsaka viedokli par Brīvības pieminekļa attēla izmantošanu 
televīzijas reklāmās, kā arī dēvēšanu par Mildu un aicina pieņemt lēmumu, ka jebkurā 
reklāmā ir aizliegts izmantot Brīvības pieminekļa attēlu tāpat kā Latvijas himnu, ģerboni un 
karogu. 
 
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Pensionāru biedrība izsaka viedokli par materiālā atbalsta 
sniegšanu barikāžu dalībniekiem, norādot, ka tādējādi sabiedrība tiek šķelta, jo daudzi 
barikāžu dalībnieki nav apzināti un reģistrēti. 
 
Privātpersonas izsaka viedokļus par balsu pirkšanu 12.Saeimas vēlēšanās saistībā ar partiju 
„Vienotība” un partiju „Saskaņa”, par Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei 
Brīvībai/LNNK” vēlmi virzīt Latvijas prezidenta amatam Egilu Levitu un par partijas „Zaļo un 
Zemnieku savienība” saistību ar Ventspils mēru A.Lembergu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par medijos izskanējušo valdošo partiju diskusiju, kuras laikā 
politiķi vairāk runāja par amatu sadali, nevis par reāliem darbiem. 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

7 

Daugavpils iedzīvotāji sūdzas par Daugavpils pašvaldības iepirkumu - tramvajiem no 
Krievijas, tādējādi paužot bažas, ka netiek ievērotas Eiropas Savienības ieviestās sankcijas 
pret Krieviju. 
 
SIA „JuVA Consulting” sūdzas par Valsts darba inspekcijas pieņemto lēmumu, ar kuru 
piemērots nesamērīgs sods par maznozīmīgu pārkāpumu. 
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par Rīgas domes izstrādātajā Rīgas teritorijas plānojumā 
paredzēto ceļa būvniecību no Malkas ielas 24. līnijas līdz 26.līnijai. 

 



 

 7 

Ieslodzītie sūdzas par to, kā Rīgas Centrālcietuma un Olaines cietuma administrācijas izturas 
pret ieslodzītajiem, un par dzīves apstākļiem cietumos. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 12 
 
Privātpersona sūdzas par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, norādot uz to, ka tiesa nav 
vērtējusi pārsūdzētā administratīvā akta tiesiskumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas un administratīvās 
tiesas, iespējams, nelikumīgām darbībām. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par tiesībaizsardzības iestāžu darbu, norādot, ka tai kā 
cietušajam un lieciniekam pret valsts amatpersonām ierosinātās krimināllietās nav 
nodrošināta tiesiskā aizsardzība. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu nievājošo attieksmi pret iedzīvotājiem 
un nevēlēšanos sniegt palīdzību. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas apgabaltiesas tiesneses G.Ozoliņas, iespējams, nelikumīgām 
ar dienesta stāvokļa izmantošanu saistītām darbībām. 
 
Privātpersona sūdzas par saņemto tiesas lēmumu par soda nomaksu, paskaidro, ka sods 
uzlikts par smēķēšanu publiskā vietā, un norāda, ka soda procentu pieaugums nav 
samērojams ar piespriesto sodu. 
 

 

Citas sūdzības 
 

17 

Apsardzes darbinieku biedrība sūdzas, ka apsardzes firmas AS „G4S Latvia” un „Grifs AG” 
sniegušas nepatiesu informāciju, lai veidotu monopolu un izvairītos no tirgus konkurences. 
 
Daudzdzīvokļu mājas Slokas ielā 201 iedzīvotāji sūdzas par kaimiņiem, kuri jau vairāku gadu 
garumā, iespējams, izplata narkotikas, tādējādi apdraudot un traucējot pārējos mājas 
iedzīvotājus. 
 
Privātpersona sūdzas par daudzstāvu dzīvojamās mājas Siguldā, Pulkveža Brieža ielā 84/86 
apsaimniekotāju, kurš nav pieslēdzis apkuri dažu iedzīvotāju parādu dēļ. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka namīpašnieks prettiesiski izliek īrniekus no dzīvokļiem. 
 
Privātpersona sūdzas, ka konkrēta daudzdzīvokļu māja elektroenerģijas piegādes ziņā nav 
vienlīdzīgā stāvoklī ar pārējiem tirgus dalībniekiem. 
 
Privātpersonas sūdzas par situāciju valstī, aicina palīdzēt nabadzīgiem cilvēkiem, 
bezpajumtniekiem, daudzbērnu un trūcīgajām ģimenēm, norāda uz nepietiekamo pensiju un 
sliktiem dzīves apstākļiem. 
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