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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 309 
    individuālie           249 
    no vairākām privātpersonām             47 
    anonīmie 13 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 48 
Viedokļi 85 
Sūdzības 30 
Informācijas pieprasījumi 28 
Dažādi iesniegumi 118 
 
Iesniegumu saņemšanas veidi 

 

Personīgi 49 
Pa pastu 162 
Pa e-pastu info@saeima.lv 94 
Pa faksu 1 
No portāla www.latvija.lv 3 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 50 
Deputāti 438 
Frakcijas 19 
Komisijas 43 
Struktūrvienības 25 
  
Valoda  
Latviešu valoda 303 
Svešvalodas 6 
  
Sagatavotas atbildes 112 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  9 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

48 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

8 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
likumā “Par akcīzes nodokli”” un pauž atbalstu priekšlikumam, kas paredz iespēju noteikt, 
ka maksimālo mazumtirdzniecības cenu var norādīt arī uz cigarešu iepakojuma, nevis kā līdz 
šim tikai uz akcīzes nodokļa markas, jo tas ievērojami samazinās administratīvo slogu gan 
tabakas izstrādājumu ražotājiem, gan Valsts ieņēmumu dienestam. 
 
Latvijas Olimpiskā komiteja aicina paredzēt finansējumu 2017.gadā, kā arī vidējā termiņa 
plānošanas budžetā 2018. un 2019.gadam valsts budžeta apakšprogrammās 09.09.00 “Sporta 
federācija un sporta pasākumi”, 09.16.00 “Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta 
pasākumu organizēšanai Latvijā”, 09.17.00 “Dotācija komandu sporta spēļu izlašu 
nodrošināšanai”, 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” un 09.25.00 “Dotācijas 
biedrībai “Latvijas paraolimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai” ne mazāku kā 
likumā “Par valsts budžetu 2016.gadam” noteikto, kā arī izvērtēt iespēju atbalstīt 
ilgtermiņā prognozējamas un atbilstoši iespējām stabili pieaugošas finansēšanas sistēmas 
izveidi sportam un kultūrai, sākot no 2018.gada. 
 
Latvijas Republikas Robežsardzes asociācija atkārtoti izsaka viedokli par likumprojekta 
“Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” 
pārejas noteikumiem saistībā ar sociālo garantiju piešķiršanu Robežsardzes darbiniekiem.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” un “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, kuri 
izstrādāti, lai nodrošinātu kredītiestāžu darbības atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām, un norāda, ka atbalsta 
likumprojektos noteiktos mērķus, tomēr uzsver, ka likumprojektos iekļautās normas var kļūt 
par bīstamu precedentu Latvijas tiesību sistēmā ar grūti paredzamām sekām un skart daudz 
plašāku nozaru un personu loku. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

6 

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsaka viedokli par to, 
ka, neraugoties uz asociācijas iebildumiem, Maksātnespējas likumā tomēr tika iekļauta 
norma par administratoru pielīdzināšanu valsts amatpersonām, un norāda, ka vēl joprojām 
nav izstrādāts un ieviests valsts amatpersonas statusam un publiskajām tiesībām 
raksturīgajiem darbības principiem atbilstošs tiesiskais regulējums. 
 
Kredītņēmēju nacionālā atbalsta biedrība, biedrība “Baltais bruņinieks”, Amfonda 
kredītņēmēju apvienība, biedrība “Gobas Bolderāja” un biedrība “Atvērtās pārvaldības 
partnerība Latvijā” pauž kritisku viedokli saistībā ar likumprojekta “Grozījumi 
Krimināllikumā” normu par neizpaužamu ziņu vākšanu, norāda, ka šādi grozījumi ir pretrunā 
ar Latvijas Republikas Satversmi un ka likumprojektā ir arī citi būtiski trūkumi, tāpēc aicina 
nevirzīt to steidzamības kārtībā. 
 
SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” aicina izdarīt grozījumus Civilprocesa likumā, nosakot, 
ka tiesvedību lietā izbeidz uz tāda pamata, ka lietas izskatīšana nav iespējama sakarā ar 
atbildētāja nāvi, pirms lieta sākta skatīt pēc būtības. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Satversmē, lai nodrošinātu tiesisku pamatu aktīvai 
valsts aizsardzībai.  
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

8 

Latvijas Automobiļu federācija sniedz priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi Sporta 
likumā” pārejas noteikumiem attiecībā uz sacensību organizēšanu, aicinot noteikt, ka sporta 
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sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā atļauts rīkot tikai licencētā 
pastāvīgā vai uz laiku ierīkotā attiecīgo sporta sacensību norises vietā (trasē). 
 
Biedrība “Latvijas antīko automobiļu klubs” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Sporta likumā” saistībā ar sporta sacensību un sporta pasākumu klasifikāciju. 
 
Privātpersonas aicina atbalstīt tādas izmaiņas likumos, lai vidusskolas 10. – 12. klasei 
paredzētajā mācību plānā tiktu ieviesta viena dziedāšanas stunda nedēļā, jo jaunākie 
zinātnes atklājumi pārliecinoši pierāda dziedāšanas stundu nepārvērtējamo nozīmi skolās, 
kā arī to, ka dziedāšana vienlaikus aktivizē abu smadzeņu pusložu darbību. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 

 
8 

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība „Nīsa” un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība 
„Nīla” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā”, aicinot 
saskaņot visā likumprojekta tekstā lietoto terminoloģiju. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniedz priekšlikumu 
likumprojektam “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā””, aicinot to papildināt ar tādu tiesību normu, kas noteiktu, ka likumā veiktie 
pēdējie grozījumi, kas paredz maksātnespējas administratoriem valsts amatpersonas 
statusu, stājas spēkā vienlaicīgi ar likumu “Grozījumi Maksātnespējas likumā”. 
 
Latvijas Universitātes Studentu padome pauž atbalstu likumprojektam “Grozījumi 
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā”, kā arī aicina paredzēt 
iespēju studentiem balsot par to pašvaldību, kuras teritorijā viņi studē. 
 
Pilsoņu un nepilsoņu savienība pauž viedokli par likumprojektu “Grozījumi  Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un aicina atbalstīt priekšlikumu, kas 
paredzētu nepilsoņiem balsstiesības pašvaldību vēlēšanās. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi likumā “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” un “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko 
attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, ka likumprojektu 
ietekme uz pašvaldību budžetiem saistībā ar funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu 
pārskatīšanu paredzama vairāk nekā 27 miljonu eiro apmērā un minēto darbību veikšanai 
nepieciešamā finansējuma avotam jābūt valsts budžetam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību 
privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norāda, ka no tā nosaukuma izriet, 
ka tas attiecas tikai uz daudzdzīvokļu mājām, tomēr līdzīga situācija izveidojusies arī 
privātmāju īpašniekiem, un lūdz iedziļināties lietas būtībā, papildinot likumprojektu tā, lai 
tas attiektos arī uz privātmāju īpašniekiem. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību 
privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu un aicina apturēt tā darbību. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

5 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Konkurences likumā”, aicinot noteikt, ka Konkurences padomes tirgus 
uzraudzības laikā vai izmeklēšanā atklātie pārkāpumi būtu atzīstami ar tiesas lēmumu. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi 
Konkurences likumā” pantam, kas paredz zaudējumu atlīdzināšanu personai, kura tos cietusi 
Konkurences likuma pārkāpuma dēļ, un aicina noteikt: ja pārkāpums izpaužas kā karteļa 
vienošanās, tiek prezumēts, ka pārkāpums ir radījis kaitējumu, ja vien netiek pierādīts 
pretējais. 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā”, aicinot samazināt atbalsta maksājumus tām koģenerācijas 
stacijām, kuras saņem garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu un par kurināmo 
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izmanto fosilos energoresursus. 
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija sniedz priekšlikumus 
grozījumiem Elektronisko sakaru likumā, ierosinot papildināt pantu par regulatora tiesībām 
elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū noteikt, grozīt vai atcelt 
vienlīdzīgas attieksmes pienākumus piekļuves vai starpsavienojumu jomā un noteikt, ka tas 
īstenojams konkrētā tirgus ietvaros. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 13 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Tirgotāju asociācija un Latvijas 
Degvielas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Tabakas izstrādājumu, 
augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” 
un iebilst pret priekšlikumu, kas paredz aizliegumu jebkādai tabakas izstrādājumu 
izvietošanai tirdzniecības vietās, izņemot specializētos veikalus, nevis šo izstrādājumu 
tirdzniecības nodalīšanu no pārējo pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecības. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likums” un aicina svītrot no likumprojekta normu, kas paredz aizliegt tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un elektronisko 
smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu un to preču zīmju izvietošanu mazumtirdzniecības 
vietās. 
 
Latvijas Optometristu un optiķu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””, aicinot 
tajā paredzēt prasības attiecībā uz optometrista kvalifikāciju saskaņā ar Ārstniecības likumā 
noteikto. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par pašvaldības policijas darbinieku iekļaušanu 
to darbinieku sarakstā, kuriem tiek piešķirta izdienas pensija, un norāda, ka nepieciešams 
nodrošināt tiesības uz izdienas pensiju personām, kuru darba specifika atbilst izdienas 
pensiju būtībai. 
 
Latvijas Robežsargu asociācija aicina militārpersonām un robežsargiem ar speciālajām 
dienesta pakāpēm pārrēķināt izdienas pensijas. 
 
Latvijas Psihologu arodbiedrība, Latvijas Psihologu asociāciju federācija un Latvijas 
Profesionālo psihologu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Psihologu likums” 
attiecībā uz tajā lietotajiem terminiem, likuma mērķi, normām, kas regulē psihologu 
darbības jomas, psihologu reģistru un tiesības veikt psihologa profesionālo darbību, 
psihologu profesionālās darbības veikšanas ierobežojumiem, kā arī psihologu sertifikāciju un 
profesionālās darbības pārraudzību.  
 
Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība iebilst pret likumprojektu “Speciālās izglītības 
skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums” un norāda, ka 
tam jāattiecas gan uz valsts, gan pašvaldību, gan privāto izglītības iestāžu pedagogiem. 
 
Privātpersona pauž viedokli par grozījumiem likumā “Seksuālās un reproduktīvās veselības 
likums”, aicinot normu par dzimumšūnu donoru izvēli atstāt iepriekšējā redakcijā. 

 

  
II. Viedokļi  85 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 19 
 
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija pauž viedokli par Ministru kabineta 
2011.gada 17.maija noteikumu Nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu 
ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” normu, kas noteic, ka Veselības 
inspekcijas tīmekļa vietnē būs pieejama informācija par farmācijas kompāniju 2015.gadā 
sniegto materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem, ārstniecības iestādēm 
un ārstniecības personām. 
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Latvijas Ārstu biedrība pieprasa apturēt Veselības ministrijas virzītos grozījumus Ministru 
kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 “Rezidentu sadales un rezidentūras 
finansēšanas noteikumi”, ņemot vērā rezidentūras vietu skaitu. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 “Ar noteiktām slimībām 
slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” un aicina 
pārtraukt nozares birokratizāciju, jo ārsti ir spiesti vidēji trīs stundas dienā veltīt dažādu 
dokumentu aizpildīšanai. 
 
AS “Brīvais vilnis” izsaka viedokli par to, ka Finanšu policija nav iesaistījusies situācijas 
noskaidrošanā sakarā ar nelegālu norēķina karšu izmantošanu algu izmaksai bez nodokļu 
nomaksas uzņēmumos “Gamma A” un “Līcis 93”. 
 
VSIA “Latvijas Televīzija” izsaka viedokli par izsludinātajām divām vakancēm Nacionālo 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē un aicina izvērtēt trīs VSIA “Latvijas Televīzija” 
valdes locekļu lietderību salīdzinājumā ar iepriekšējo struktūru, proti, vienu valdes locekli 
un direktorātu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem, norādot, ka viņi, 
iespējams, ar savu rīcību nodarījuši valstij zaudējumus. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par Madonas novada pašvaldības plānoto Madonas 
pilsētas skolu reorganizāciju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka vajadzētu pagarināt valsts pabalsta piešķiršanu izglītības 
iestādēs ēdināšanai ar bezglutēna produktiem, kā arī aicina šiem produktiem samazināt 
pievienotās vērtības nodokli. 
 
Par situāciju valstī 

 
30 

Latvijas Profesionālo orķestru mūziķu arodbiedrību asociācija izsaka viedokli par situāciju, 
kādā nonākuši profesionālie orķestri, un uzskata to par kritisku, jo nozares atalgojums 
salīdzinājumā ar ilggadējo ieguldījumu mācību procesā ir nesamērīgi zems, turklāt norāda, 
ka reformas nepieciešamas arī profesionālajās mūzikas vidusskolās. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par to, ka pirmsskolas vecuma bērniem tiek dots 
pārāk daudz cukura, kas varētu būt par aptaukošanās, sirds un asinsvadu, locītavu un 
gremošanas trakta slimību iemeslu, kā arī piedāvā risinājumus veselības aprūpei bēgļu 
uzņemšanas kontekstā. 
 
Biedrība “Zilais lakatiņš” izsaka viedokli par pensiju apmēru un pauž uzskatu, ka 
minimālajai pensijai jābūt 370 eiro apmērā un, indeksējot pensijas, jāņem vērā pensionāra 
darba stāžs un pensija jāindeksē kopā ar piemaksu. 
 
Sērmūkšu pamatskolas skolēnu vecāki pauž viedokli, ka šī skola ir jāsaglabā un nav pamata 
tās slēgšanai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka no valsts budžeta būtu jānodrošina darbs tikai tajās skolās, 
kurās mācību valoda ir latviešu valoda. 
 
Privātpersona pauž viedokli par situāciju valstī saistībā ar to, ka pirmās grupas invalīdu 
asistentiem tiek samazināts pastaigām paredzēto stundu skaits. 
 
Privātpersona pauž viedokli par situāciju dzīvojamo māju apsaimniekošanas jomā, uzskata, 
ka no 2016.gada 1.jūlija piemērotais pievienotās vērtības nodoklis būs nesamērīgi augsts, ka 
to nepieciešams samazināt un ka apsaimniekotājiem nepieciešama vienota sistēma atskaites 
sniegšanai par iztērēto naudu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju Latvijā, minot attiecības ar Krieviju un 
krievvalodīgo kopienu, kā arī norāda uz to, ka nevienā Eiropas Savienības valstī nav atļauts 
svinēt 9.maiju. 
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Privātpersona pauž viedokli par medicīnas aprūpi bērniem un norāda uz faktu, ka divus 
mēnešus vecam zīdainim ar sirds problēmām operācija ir jāgaida četrus mēnešus. 
 
Privātpersona pauž viedokli par ceļu satiksmes organizāciju un sniedz priekšlikumus tās 
uzlabošanai. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī, norādot uz nelietderīgu nodokļu naudas 
izlietojumu, vecuma un invaliditātes pensiju apmēru, vēlēšanu sistēmu, obligātās veselības 
apdrošināšanas ieviešanu, bēgļu uzņemšanu, autoceļa P-49 Pilda-Ezernieki stāvokli. 
 
Citi viedokļi 

 
36 

 
Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” izsaka viedokli par Eiropā dzīvojošo latviešu 
reimigrāciju. 
 
Biedrība “Lāngala” izsaka kritisku viedokli par filmu World War 3, kurā Latgale un latgaļi 
visas pasaules priekšā apmeloti separātismā. 
 
SIA “Skonto būve” pauž viedokli saistībā ar Latvijas Universitātes rīkotā konkursa “Latvijas 
Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, 
būvniecība un autoruzraudzība” objektivitāti. 
 
Privātpersona pauž viedokli par latviešu leģionāriem, viņu sasniegumiem un augsto 
motivāciju, kā arī par Krievijas vēstnieku Latvijā un viņa attieksmi pret Latvijā un Eiropā 
pastāvošo iekārtu. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka Latvijas Tautas frontes Carnikavas nodaļas vadītāji ir bijuši 
citi cilvēki, bet atceres pasākumā godinātas un izvirzītas tikai ar pašreizējo Carnikavas 
pašvaldību saistītas personas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par administratīvajiem sodiem, norādot, ka vajadzētu liegt 
iziet apskati Ceļu satiksmes drošības direkcijā personām, kurām ir administratīvie sodi un 
nenomaksāti alimenti. 
 
Privātpersona, kas uz pirkuma līguma pamata ieguvusi īpašumus ar apgrūtinājumiem un 
nevar no tiem saņemt nekādus ienākumus, sūdzas, ka tai netiek piešķirts maznodrošinātai 
ģimenei paredzētais atbalsts. 
 

 

Privātpersonas pauž viedokli par drošības jautājumiem, marihuānas lietošanas pozitīvajiem 
efektiem un medikamentu cenu kāpumu salīdzinoši īsā laika posmā. 
 

 

III. Sūdzības 
 

30 

Par Saeimas darbu  
 

1 

Privātpersona sūdzas, ka Tautsaimniecības, vides, agrārās un reģionālās politikas komisija 
tai nav sniegusi atbildi. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

17 

Privātpersona sūdzas par Valsts prezidenta kanceleju, norādot, ka nesaņem atbildes uz 
iesniegumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu 
un apraksta eksaminējamā bērna veselības stāvokli. 
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par Valsts tiesu ekspertīžu biroja ekspertu darbu saistībā ar 
iespējamiem dokumentu viltojumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par nozieguma pazīmēm Drošības policijas un Kurzemes tiesas 
prokuratūras darbībā kriminālprocesā. 
 

 



 7 

Privātpersona sūdzas par zvērināta tiesu izpildītāja darbībām saistībā ar mantas 
aprakstīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par, iespējams, nelikumīgām darbībām Rīgas 65.vidusskolā saistībā ar 
fiktīvu darbaspēku, atsevišķu iesaistīto pušu prēmijām, kuras pēc saņemšanas jāatdod skolas 
vadībai, un par iestādēm, kuras nesniedz atbildi pēc būtības un nepievērš uzmanību tam, 
kas notiek minētajā mācību iestādē. 
 
Privātpersonas sūdzas par Jūrmalas domi saistībā ar izlikšanu no dzīvesvietas kopā ar 
bērniem un jaunas dzīvesvietas neierādīšanu, par Carnikavas novada domes pieņemtajiem 
grozījumiem saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokli, par Bauskas novada 
domes darbībām. 
 
Ieslodzītais sūdzas par apstākļiem Daugavgrīvas cietumā, atklāj, ka tiek fiziski iespaidots un 
ka viņam ir nodarīti miesas bojājumi, bet cietuma vadība šādus faktus ignorē. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 4 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu sistēmu un lēmumu krimināllietā, norādot, ka tas balstīts uz 
pieņēmumiem un ir negodīgs.  
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas apgabaltiesas spriedumu un tiesnešu I.Stuberovskas, 
I.Jēkabsones, N.Riņķa un V.Prudnikova, iespējams, nelikumīgām darbībām. 
 
Ieslodzītais sūdzas, ka nepamatoti notiesāts, ka izmeklēšanas gaitā ir pārkāpta procesuālo 
darbību veikšanas kārtība un tātad arī viņa cilvēktiesības, ka tiesa bijusi nekompetenta un 
nav ņēmusi vērā tiesu medicīnas ekspertu atzinumus. 
 

 

Citas sūdzības 8 
 
Privātpersona sūdzas par Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja bezatbildīgo rīcību 
saistībā ar privātpersonas lūgumu izskatīt jautājumu par ceļu satiksmes negadījumā 
nodarītajiem zaudējumiem un norāda, ka birojs neievēro likumos noteikto kārtību un labas 
pārvaldības principus. 
 
Privātpersona sūdzas par autortiesību pārkāpumu, norādot, ka izdota grāmata ar tās 
fotogrāfijām, nesaskaņojot autortiesības. 
 
Privātpersona sūdzas par ēkas Mēness ielā 15/17 denacionalizācijas procesu un 
namīpašnieku pārstāvju patvaļīgo rīcību pret ēkas iedzīvotājiem. 
 
Privātpersona - trešās grupas invalīds - sūdzas par izlikšanu no dzīvokļa, kā arī bezdarbnieka 
statusa zaudēšanu. 
 

 

Privātpersonas sūdzas par pabalsta nepiešķiršanu, pensiju indeksāciju, ūdens skaitītāja 
rādījumu un ūdens zudumu starpību, namu apsaimniekotāju un komunālo pakalpojumu 
rēķiniem. 
 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 28 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 
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