
 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2015.gada 1.decembra līdz 2015.gada 31.decembrim 

 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 710 
    individuālie           695 
    no vairākām privātpersonām              10 
    anonīmie 5 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 53 
Viedokļi 173 
Sūdzības 38 
Informācijas pieprasījumi 33 
Dažādi iesniegumi 413 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 59 
Pa pastu 596 
Pa e-pastu info@saeima.lv 53 
No portāla www.latvija.lv 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 37 
Saeimas Prezidijs 3 
Deputāti 811 
Frakcijas 27 
Komisijas 43 
Struktūrvienības 21 
  
Valoda  
Latviešu valoda 703 
Svešvalodas 7 
  
Sagatavotas atbildes 128 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  5 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

51 

Ārlietu jautājumi  
 

1 

Biedrība “Latvijas Komercbanku asociācija” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums”, aicinot to papildināt ar 
šāda satura normu: ja Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks pilda šā likuma prasības, 
tā rīcību nevar uzskatīt par profesionālo darbību reglamentējošo normu vai uzraudzības un 
kontroles institūciju prasību pārkāpumu un tam neiestājas juridiskā, tajā skaitā civiltiesiskā 
atbildība. 
 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  7 
 
Latvijas Nodokļu maksātāju tiesību asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Pievienotās vērtības nodokļa likumā” un aicina izvērtēt, vai definīcijas vārdi “ir riska 
persona” nebūtu aizstājami ar vārdiem “ir iekļauta riska personu sarakstā”. 
 
SIA “MOBILUX LATVIA” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības 
nodokļa likumā” saistībā ar īpaša nodokļu režīma piemērošanu mobilo telefonu, 
planšetdatoru, klēpjdatoru, integrālās shēmas ierīču piegādēm un kopumā visai radikālām 
pārmaiņām pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā un norāda, ka minētajos grozījumos 
konstatēti būtiski trūkumi, tādēļ to izsludināšana nebūtu pieļaujama. 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija izsaka viedokli par atjaunojamo energoresursu 
pārstrādi un enerģijas ražošanu, norādot, ka šī nozare pēdējos gados tiek nepamatoti 
kritizēta, un uzsverot, ka pēc subsidētās elektroenerģijas nodokļa un dabas resursu nodokļa 
ieviešanas nozares uzņēmumu ieņēmumi samazinājušies par 15 procentiem. 
 
Valsts pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” izsaka viedokli par izglītības iestāžu 
darbinieku atalgojumu, norādot, ka pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem to vajadzētu 
paaugstināt un finansēt no valsts budžeta, ņemot vērā valstī noteiktās minimālās algas 
pieaugumu. 
 
Privātpersonas atkārtoti izsaka viedokli par diferencēto neapliekamo minimumu, kā arī par 
solidaritātes nodokli, norādot, ka tas tiek popularizēts kā instruments, kas izlīdzināšot lielo 
un mazo ienākumu guvēju nodokļu slogu, bet patiesībā skars tikai lielo algu saņēmējus, bet 
ne lielo ienākumu guvējus, un tāpēc aicina ieviest progresīvo nodokļu sistēmu. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

10 

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija iesniedz 
likumprojektu “Maksātnespējas procesa administratoru likums” un aicina to pieņemt, lai 
nodrošinātu efektīvu profesijas normatīvo regulējumu un ieviestu maksātnespējas procesa 
administratora disciplinārās atbildības mehānismu, kā arī nostiprinātu profesijas statusu. 
 
Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 
institūts” vērš uzmanību uz Kriminālprocesa likuma regulējumu, kas šobrīd kavē izmeklēšanu 
un nestimulē cietušos ziņot par noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī aicina izvērtēt iespēju 
grozīt Kriminālprocesa likumā noteikto izmeklēšanas darbību regulējumu tā, lai 
automatizēto datu apstrādes sistēmu (vai tās daļu) varētu klonēt jeb kopēt. 
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas 12.klases skolēni sniedz priekšlikumus Satversmes uzlabošanai, 
lai Latvijā nodrošinātu efektīvāku un kvalitatīvāku sabiedrības pārvaldi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Civilprocesa likuma normu, kas attiecas uz apelācijas 
tiesvedības ierosināšanu apelācijas instances tiesā, un aicina noteikt, ka šī norma ir 
piemērojama tikai tiem lietas dalībniekiem, kuri pārsūdzējuši pirmās instances tiesas 
spriedumu. 
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Privātpersona izsaka viedokli par grozījumiem Civilprocesa likumā, norādot, ka grozījumi 
normās par to, cik lieli ieturējumi izdarāmi no parādnieka darba samaksas un tai 
pielīdzinātajiem maksājumiem, kā arī par piedziņas vēršanu uz citiem parādnieka 
ienākumiem ārpus darba samaksas pārtrauc parādu piedziņas procesu un tādēļ ir atceļami. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  5 
 
Latvijas Arhitektu savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” un norāda, ka, 
aizstājot vārdus “universitātes tipa augstskola” ar vārdu “universitāte”, tiek liegta iespēja 
SIA “Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola” Arhitektūras 
skolā apgūt arhitekta profesiju pilnā apjomā. 
 
SIA “Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola” izsaka kritisku 
viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” un norāda, ka pēc minēto grozījumu pieņemšanas tai 
nāktos pārtraukt uzņēmējdarbību un akreditētā studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība” 
īstenošanu. 
 
Latvijas Izglītības vadītāju asociācija aicina izvērtēt, vai Izglītības likuma normas, kas liedz 
iepriekš ar nosacītu sodu sodītam pedagogam strādāt, atbilst citu likumu normām.  
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 
iekļauto Lieldienu datuma noteikšana pēc reliģisko koncesiju dogmām ir pretrunā ar 
Satversmi. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījums Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, norādot, ka 
grozījumi attiecībā uz politiski nozīmīgas personas definīciju ir sagatavoti steigā un to 
paredzamā ietekme nav izvērtēta, lai gan plānotās izmaiņas var skart ļoti daudzas personas 
gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs. 
 
Biedrība “Grupa A” aicina pārtraukt termiņuzturēšanās atļauju tirdzniecību, jo uzskata to 
par apzinātu kaitniecību pret Latvijas valsti un iedzīvotājiem. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 3 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””, aicina noteikt konkrētas dzīvokļu 
kategorijas, lai pašvaldības varētu efektīvāk sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
pašvaldības funkciju un attīstības nodrošināšanai nepieciešamajiem speciālistiem, kā arī dot 
iespēju pašvaldībām savos saistošajos noteikumos noteikt kārtību, kādā uzaicinātie 
speciālisti ir nodrošināmi ar dzīvojamo telpu. 
 
Biedrība “Cilvēktiesību līgu starptautiskās federācijas Latvijas Cilvēktiesību komiteja” 
norāda uz namīpašnieku un īrnieku savstarpējo attiecību saasināšanos un aicina pieņemt 
likumu par kompensāciju izmaksu denacionalizēto māju īrniekiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par piespiedu zemes nomu, norāda, ka likumā „Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” ietvertā norma ir juridiska anomālija, un aicina 
atzīt minēto likumu par spēkā neesošu. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 18 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu 
“Energoefektivitātes likums” un aicina izvērtēt, vai obligātie energoauditi un patēriņa 
slieksnis - 500 MWh/gadā - “lielā patērētāja” noteikšanai ir izmaksu un laika ziņā optimālais 
mērķa sasniegšanas instruments. 
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AS “Latvijas Gāze” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Energoefektivitātes likums” un 
norāda, ka likumprojektā nav noteikts, kuros gadījumos var iegūt energoefektivitātes mērķu 
sasniegšanai nepieciešamo informāciju par enerģijas aprēķinu. 
 
AS “Latvijas Gāze” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”, 
norādot, ka tā pieņemšanas gadījumā tiks nesamērīgi aizskartas akciju sabiedrības un tās 
akcionāru tiesības, tāpēc aicina pirms likumprojekta izskatīšanas trešajā lasījumā to 
pilnveidot un novērst tajā esošās juridiskās nepilnības. 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā”, norāda, ka, izstrādājot šos grozījumus, nav veikta pilnīga 
situācijas analīze, un aicina uz diskusiju ar nozares pārstāvjiem. 
 
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija atbalsta likumprojektu “Grozījumi 
Elektronisko sakaru likumā”, tomēr norāda, ka vajag saglabāt normu, kas paredzēja, ka 
elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto 
par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem, ja puses nevienojas 
citādi. 
 
Latvijas Reklāmas asociācija izsaka kritisku viedokli par likumprojektu “Enerģijas dzērienu 
aprites likums”, norāda, ka pēc enerģijas dzērienu reklāmas iespēju ierobežošanas Latvijā 
reklāmdevēji savu mērķi sasniegs ar citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētu mediju 
starpniecību, un aicina izslēgt no likumprojekta normas par enerģijas dzērienu reklāmas 
ierobežojumiem un reklāmā ietveramo informāciju. 
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Enerģijas 
dzērienu aprites likums”, aicinot tajā izsmeļoši norādīt attiecīgās stimulējošās un 
tonizējošās vielas. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Enerģijas dzērienu 
aprites likums”, aicinot noteikt, ka enerģijas dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta 
izglītības iestāžu telpās, izņemot pieaugušo izglītības iestādes.  
 
Latvijas Kokrūpniecības federācija aicina pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 
likumprojekta “Grozījumi Konkurences likumā” trešajam lasījumam, ņemot vērā to, ka 
atsevišķi otrajā lasījumā apstiprinātie panti nav apspriesti ar iesaistītajām pusēm. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 4 
 
Latvijas Ārstu biedrība atbalsta Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas priekšlikumu 
iekļaut Ārstniecības likumā dotajā uzskaitījumā profesiju “optometrists”. 
 
Privātpersonas aicina pievienot parakstus kolektīvajai iniciatīvai “Par izdienas pensijas 
noteikšanu arī pašvaldības policistiem” (164 iesniegumi) portālā www.manabalss.lv. 
 

 

Citi jautājumi 1 
 
SIA “Latvijas Sabiedrības veselības aģentūra” aicina pieņemt likumu par uzņēmumam 
piederoša īpašuma nodošanu bez atlīdzības AS “Latvijas Gāze” izbūvētās dabasgāzes 
apgādes infrastruktūras nodrošināšanai. 
 

 

II. Viedokļi  
 

174 

Par Saeimas darbu  
 

4 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli saistībā ar Saeimas 
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja K.Šadurska publiski pausto viedokli 
par izglītības darbinieku streiku, norāda, ka ir pārkāpts Ētikas kodekss, kā arī izsaka 
pateicību Saeimas frakcijām, kuras iesniedza priekšlikumus par Izglītības un zinātnes 
ministrijas budžeta 2016.gadam ieņēmumu un izdevumu izmaiņām. 
 
 

 



 5 

Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” izsaka kritisku viedokli par to, ka 46 Saeimas deputāti nav 
snieguši atbildi uz tās iesniegumu, un aicina Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu 
komisiju izvērtēt šo deputātu rīcību. 
 
Jelgavas pensionāru biedrība izsaka viedokli par Saeimas darbu un aicina Saeimas deputātus 
izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kas pārbaudītu, kā Veselības ministrija izlieto  
pacientu vajadzībām paredzēto finansējumu. 
 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
16 

Latvijas Darba devēju konfederācija aicina politiskos spēkus rīkoties atbildīgi, pēc iespējas 
drīzāk izveidot rīcībspējīgu valdību un tās deklarācijā paredzēt tādas vidēja termiņa nodokļu 
politikas izstrādi, kura veicinātu un stimulētu ilgtermiņa tautsaimniecības attīstību, kā arī 
nodrošinātu ātrāku piekļuvi Eiropas struktūrfondiem. 
 
Latvijas Makšķernieku asociācija, Vides konsultatīvā padome un biedrība “Makšķernieku 
radošais klubs” sniedz priekšlikumus Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem 
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un 2015.gada 
22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi” un norāda, ka Zemkopības ministrija nav izvērtējusi spēkā esošo noteikumu 
līdzšinējo efektivitāti, lai gan vairākkārt tika aicināta to darīt. 
 
Latvijas Ārstu biedrība aicina izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos 
Nr.950 “Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” tādus grozījumus, lai Latvijā tiktu 
ierobežota un stingrāk kontrolēta augu aizsardzības līdzekļu lietošana. 
 
Latvijas Žurnālistu asociācija izsaka viedokli par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 
24.oktobra noteikumos Nr.870 “Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļu 
žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā” un norāda, ka tos neatbalsta. 
 
Ņūdžersijas latviešu sabiedrība aicina atkārtoti izvērtēt M.Laiviņas kandidatūru Izglītības un 
zinātnes ministrijas apbalvojuma rakstam un norāda, ka M.Laiviņa, viena no izcilākajām un 
darbīgākajām trimdas latviešu skolotājām, visu savu mūžu ir veltījusi latviskajai izglītībai 
Amerikā, kā arī sarakstījusi vairākas grāmatas. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka par nākamo Ministru prezidenti vajadzētu kļūt ekonomikas 
ministrei D.Reizniecei-Ozolai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valdību un norāda, ka R.Kozlovskis nav piemērots Ministru 
prezidenta amatam. 
 
Privātpersona pauž negatīvu viedokli par novadu reformu un pašvaldību darbu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domi un tās atbildību saistībā ar domes 
kapitālsabiedrībām. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” izvietotā vides 
reklāma būtiski pārkāpj bērnu un jauniešu tiesības. 
 

 

Par situāciju valstī 
 

113 

Liepājas Diakonijas centrs pauž viedokli par veselības aprūpi valstī un apstākļiem, kādos 
dzīvo cilvēki ar īpašām vajadzībām. 
 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija pauž viedokli par mediķu atalgojumu, norāda, ka mediķu 
algas ir nesamērīgi zemas, nav proporcionālas ar vidējo algu, un aicina tās 2016.gadā 
palielināt par 10 procentiem, kā arī izstrādāt mediķu atalgojuma plānu. 
 
Biedrība “Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” norāda, ka, izskatot algu paaugstināšanas 
jautājumus, ir aizmirsti privātprakses vietās strādājošie ārsti un medmāsas, kas pacientus 
aprūpē gan mājās, gan poliklīnikā. 
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Biedrība “Šamir” aicina, risinot Latvijas ebreju īpašumu restitūcijas jautājumus, nepieļaut 
tās konstitucionālo un citu likumisko tiesību pārkāpumus. 
 
Privātpersona pauž viedokli par iedzīvotāju ienākuma nodokli, konkrēti, par neapliekamo 
attaisnoto izdevumu apmēru izglītības un medicīnas pakalpojumiem. 
 
Privātpersona pauž negatīvu viedokli par pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku 
atalgojuma sistēmu, aicina šiem darbiniekiem piešķirt sociālo apdrošināšanu, kā arī 
palielināt algu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par demogrāfijas veicināšanu, norādot, ka valstīs, kurās 
sociālais nodrošinājums ir zems, par vecajiem cilvēkiem nākas rūpēties ģimenei. 
 
Privātpersona pauž viedokli par ātrajiem kredītiem un to negatīvo ietekmi uz Latvijas 
iedzīvotājiem. 
 
Privātpersona pauž viedokli par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā, par blakus esošu īpašumu 
kadastrālās vērtības atšķirību, kā arī neizprotamo nodokļa likmes pieaugumu. 
 
Citi viedokļi 

 

41 

Latvijas Denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija izsaka 
viedokli par namīpašnieku attieksmi pret īrniekiem, kas varētu tikt uzskatīta  par mājokļa 
neaizskaramības principa pārkāpumu, un norāda, ka elektrības un gāzes piegādes 
nodrošināšanu nepieciešams uzskatīt par pamatpakalpojumu. 
 
Berģu un Rīgas iedzīvotāju grupa iebilst pret ieceri būvēt lielveikalu 200 metru attālumā no 
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ieejas. 
 
VSIA “Elektroniskie sakari” izsaka viedokli par sabiedriskajā radioapraidē izmantojamām 
radiofrekvencēm un norāda, ka vidējo viļņu neizmantošanas iemesls nav saistīts ar 
normatīvo regulējumu. 
 
SIA “Krievu Hitu radio” aicina izvērtēt AS “Radio SWH” īpašnieku sastāvu, kas, iespējams, 
var apdraudēt nacionālo drošību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par it kā rekreācijas nolūkos ieplānotajām kailcirtēm 
Vilkukalna-Krievukalna ekomežos un aicina tās nepieļaut. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas pilsētu laukumos novietotajām eglēm, ierosinot 
pēc svētkiem tās sazāģēt un nodot kādai pašvaldības teritorijā dzīvojošai ģimenei apkures 
vajadzībām. 
 
Privātpersonas aicina palielināt pensiju līdz 500 eiro un jau ar 2016.gada 1.janvāri arī 
minimālo algu līdz 700 eiro. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Latvijas valsts karoga krāsu lietojumu, valdošajām 
politiskajām partijām, Ministru prezidenta amata kandidātiem, gāzes tirgus atvēršanu, 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas principiem, bēgļiem un robežpārkāpējiem, īpašumu 
atdošanu ebreju kopienai un Okupācijas muzeja piebūves celšanu. 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

11 

Biedrība “Zaļenieku mednieku kolektīvs” sūdzas par prettiesisku līgumu slēgšanu un Jelgavas 
novadā notiekošām malumedībām, kurās, iespējams, ir iesaistīts Jelgavas pilsētas domes 
priekšsēdētāja padomnieks R.Rožkalns. Par minēto līgumu mērķi biedrība uzskata 
malumedību legalizēšanu un medību iecirkņu reģistrēšanu prettiesiski iznomātās medību 
platībās. 
 
 

 



 7 

Privātpersona sūdzas, ka nav saņēmusi tieslietu ministra Dz.Rasnača atbildi uz iesniegumu, 
kurā tā norādījusi uz Alūksnes tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku, iespējams, nelikumīgām 
darbībām. 
 
Privātpersona pauž negatīvu viedokli par Rīgas Bāriņtiesas darbiniekiem un uzskata, ka Rīgas 
Bāriņtiesa pārkāpj bērnu tiesības. 
 
Privātpersona sūdzas par Olaines novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par policistu darbu Juglā, komentējot situāciju, kad policisti 
atteikušies uzrādīt pārkāpuma pierādīšanai nepieciešamu videoierakstu. 
 
Ieslodzītais sūdzas par Daugavgrīvas cietuma administrāciju saistībā ar ieslodzīto fizisku 
iespaidošanu, nespēju nodrošināt personas drošību un cilvēktiesību pārkāpumiem. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 

 
11 

AS “Latvijas Zoovetapgāde” sūdzas par krimināllietas izmeklēšanu un izbeigšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Latvijas tiesu sistēmu un medicīnas darbiniekiem, kas tai atņēmuši 
rīcībspēju. 
 
Privātpersona sūdzas par iespējamu Dobeles rajona tiesas tiesneses un prokurora interešu 
konfliktu lietā, kurā šī privātpersona ir apsūdzētā. 
 
Privātpersona sūdzas par zvērinātu tiesu izpildītāju A.Šustu saistībā ar viņa lēmumu par 
tiesas izdevumu piedziņu no privātpersonas. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Apgabaltiesas tiesneses G.Ozoliņas, iespējams, nelikumīgām 
darbībām. 
 

 

Citas sūdzības 
 

17 

Privātpersonas sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, iespējams, prettiesisko darbību 
sakarā ar kopsapulču sasaukšanu, lēmumu pieņemšanu un rēķinu izrakstīšanu, kā arī 
nekvalitatīvi izpildītu darbu. 
 
Privātpersona sūdzas par Kandavas kartinga trases trokšņa piesārņojumu pēc tās darbības 
atsākšanas. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Krievijas Hitu radio” iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar tai 
izsniegto apraides atļauju. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Sociālo tehnoloģiju augstskola” saistībā ar iespējamu krāpšanu 
un maksātnespējas procesa uzsākšanu. 
 
Privātpersonas sūdzas par dzīves apstākļiem, neizmaksātajiem pabalstiem, nelikumīgu 
zemes sadalīšanu un pārdošanu bez īpašnieka piekrišanas, denacionalizētas dzīvojamās 
mājas īpašnieka prettiesiskām darbībām, pārvaldnieku attieksmi pret iedzīvotājiem. 
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