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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 430 
    individuālie           405 
    no vairākām privātpersonām 
    kolektīvie                

16 
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    anonīmie 7 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 45 
Viedokļi 70 
Sūdzības 41 
Informācijas pieprasījumi 27 
Dažādi iesniegumi 247 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 26 
Pa pastu 336 
Pa e-pastu  68 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 36 
Saeimas Prezidijs 5 
Deputāti 511 
Frakcijas 39 
Komisijas 80 
Struktūrvienības 18 
  
Valoda  
Latviešu valoda 417 
Svešvalodas 13 
  
Sagatavotas atbildes 115 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  10 
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Tematika 

 
Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

45 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
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Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
pievienotās vērtības nodokli”” iesniegto priekšlikumu, kas paredz samazinātu pievienotās 
vērtības nodokļa likmi 12 procentu apmērā elektroenerģijai un dabasgāzei mājsaimniecību 
vajadzībām, un norāda, ka atturas paust atbalstu šim priekšlikumam vai norādījumus 
attiecībā uz to datu nepietiekamības dēļ. 
 
Latvijas Tranzīta biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Muitas likums”, 
norādot, ka atbrīvojums no paziņojuma par muitas parādu jānoformē redakcijā, kas 
papildināta ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulā noteikto. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” un “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” attiecībā 
uz normām par soda naudu apmēru un norāda, ka atbalsta grozījumus, tomēr aicina tos 
papildināt ar tiesību normām, kas nodrošinātu vismaz minimālu tiesisko noteiktību tik 
būtiska apmēra soda naudu piemērošanā. 
 
Biedrība “Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” aicina palielināt finansējumu veselības 
aprūpei, konkrēti – pastāvīgi sāpošo lielo locītavu endoprotezēšanas operācijām, lai 
samazinātu rindas uz izmeklēšanu un speciālistu apmeklējumiem. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu 
vienīgajam īpašumam”, aicinot izdarīt tādus grozījumus likumos, kas ļautu nekustamā 
īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot ar likmi 0,1 procents no 
nekustamā īpašuma vērtības (10 805 paraksti). 
 

 

Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Žurnālistu asociācija izsaka viedokli par grozījumiem Krimināllikumā, norādot, ka 
norma, kas paredz kriminālatbildību par valsts noslēpuma nelikumīgu iegūšanu, negatīvi 
ietekmē mediju iespējas brīvi pildīt savus pienākumus un nesodīti informēt sabiedrību par 
nozīmīgiem jautājumiem. 
 
Biedrība “Dzinda” izsaka viedokli par plānotajām izmaiņām normatīvajā regulējumā, kas 
paredzēs notāriem tiesības laulāt, un norāda, ka jau pašlaik dzimtsarakstu nodaļās laulību 
var slēgt bez ceremonijas, procedūra ir vienkāršāka nekā notāru piedāvātā un laulību 
reģistrācijas funkcijas nodošana arī notāriem nepalīdzēs sasniegt Latvijas valstī izvirzīto 
mērķi - palielināt laulību skaitu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Krimināllikumā”, norādot, ka atsevišķi tajā ietvertie formulējumi var tikt iztulkoti un 
piemēroti paplašināti, tādējādi radot nepamatotus uzņēmējdarbības ierobežojumus. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsaka viedokli par 
maksātnespējas procesa administratora amata darbības nenoteiktību un norāda, ka saskaņā 
ar pašreiz spēkā esošo neskaidro un nesakārtoto normatīvo regulējumu jebkura 
maksātnespējas procesa tiesiskums Latvijā var tikt apšaubīts.  
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Privātpersonas aicina mācību plānā vidusskolu 10. – 12.klasēm ieviest vienu dziedāšanas 
stundu nedēļā, kā arī piešķirt papildu stundas latviešu valodai un literatūrai, norādot, ka 
zinātnes atklājumi pierāda dziedāšanas stundu efektivitāti. 
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Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Civilās aizsardzības un 
katastrofas pārvaldīšanas likums”, norādot, ka nepieciešams definēt terminu “civilās 
aizsardzības sistēma”. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” un aicina 
saskaņot tajā lietoto terminoloģiju ar Kredītiestāžu likumu un Maksājumu pakalpojumu un 
elektroniskās naudas likumu, aizstājot vārdu “darbinieks” ar vārdiem „par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona”.  
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Vides reklāmas asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Priekšvēlēšanu 
aģitācijas likumā”, aicinot paredzēt, ka pašvaldības noteiktā nodeva par reklāmas, afišu un 
sludinājumu izvietošanu publiskās vietās attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem 
nevar būt lielāka par reklāmas nodevas bāzes likmi, kāda konkrētajā vietā noteikta preču 
vai pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanai. 
 
Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””, norāda, ka neatbalsta normu, kas paredz, ka 
vienlīdzīgi tiek atspoguļoti visu domē pārstāvēto politisko organizāciju apvienību un vēlētāju 
apvienību, domes amatpersonu, kā arī pašvaldību iedzīvotāju viedokļi, un uzsver, ka šī 
norma nav realizējama un varētu kavēt pašvaldības tiešo pienākumu pildīšanu. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
pašvaldībām”” un piekrīt, ka ir nepieciešams paredzēt iestādei pilnvaras noteikt aizliegumu 
atrasties uz atsevišķu ūdenstilpju ledus. 
 
Biedrības “NĪSA” un “NĪLA” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvokļa 
īpašuma likumā” saistībā ar normām, kas nosaka kārtību, kādā dzīvokļa ieguvējam jākārto 
maksājumi attiecībā uz izsoles rezultātā iegūtu dzīvokļa īpašumu, un termiņu, kurā dzīvokļa 
īpašniekam ir nesamērīgas tiesības apstrīdēt kopības lēmumus, kā arī aicina saskaņot visā 
likumprojektā lietoto terminoloģiju attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku obligātajiem 
maksājumiem sakarā ar turpmākajiem dzīvojamās mājas remontiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību 
privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, ka arī viendzīvokļa māju 
īpašniekiem jābūt tiesībām izpirkt zemi zem mājas. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi 
Jūras kodeksā” attiecībā uz normu, kas nosaka kārtību, kādā jāreģistrē visas buru jahtas, 
tajā skaitā sporta jahtas, un aicina noteikt, ka sporta – buru jahtu bez stacionāra dzinēja, 
kuru drošības un navigācijas aprīkojuma prasības nosaka Starptautiskā burāšanas federācija 
un attiecīgo starptautisko burāšanas sporta klašu noteikumi un kuru izmantošana paredzēta 
sacensību vai treniņu laikā iekšējos ūdeņos un tuvējā piekrastē līdz trīs kilometriem no 
krasta diennakts gaišajā laikā, reģistrācija ir brīvprātīga. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera pauž viedokli par likumprojektu “Oficiālās 
elektroniskās adreses likums” un aicina ietvert pārejas noteikumos tādu noteikumu, ka 
Ministru kabinetam līdz 2017.gada 31.decembrim jāizstrādā modelis, kā tiks īstenota e-
adreses ieviešanas otrā kārta oficiālās saziņas nodrošināšanai starp privātpersonām. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Konkurences likumā”, aicinot svītrot normu, kas regulē zaudējumu 
atlīdzināšanas pienākumu, un norādot, ka atsevišķu publisku personu darbības vai lēmumi 
par komercdarbības uzsākšanu konkurētspējīgā tirgū var kropļot konkurenci, piespiest citus 
tirgus dalībniekus iziet no tirgus vai arī aizkavēt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū. 
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Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”, norādot, ka regulatora vēstules 
pirmais punkts paredz paplašināt definīciju “piekļuve datu plūsmai”. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem” un lūdz 
Saeimu izskatīt šo iniciatīvu un atrisināt situāciju, izdarot attiecīgajos likumos tādus 
grozījumus, kas liktu saglabāt Latvijas lauksaimniecības un meža zemi Latvijas Republikas 
pilsoņu īpašumā, izbeigt tās iztirgošanu ārzemniekiem un starptautiskajiem investīciju 
fondiem, kā arī izsludināt tautas nobalsošanu par to, ka Latvijā lauksaimniecības un meža 
zeme var piederēt tikai Latvijas pilsoņiem vai komersantiem (10 550 paraksti). 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā” normu, kas paredz samazināt klientiem maksu par ilgstošiem 
pakalpojumiem no 90 līdz 85 procentiem. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Tabakas izstrādājumu, augu 
smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums”, 
atbalstot ieteikumu, ka tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus atļauts tirgot 
tikai slēgtās iepakojuma vienībās. 
 
Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas klubs izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Invaliditātes likumā” un iebilst pret to, ka cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti 
tiek samazināts to nedēļai noteikto stundu skaits, kurās viņi var izmantot asistenta 
pakalpojumu. 
 
Privātpersona iebilst pret likumprojektā “Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības 
likumā” iekļauto normu, kas paredz aizliegt nedzemdējušām sievietēm kļūt par olšūnu 
donorēm. 
 
Privātpersonas aicina piešķirt speciālās valsts pensijas Latvijas brīvības cīnītājiem, kas 
snieguši būtisku ieguldījumu Latvijas valsts atjaunošanā un par pretdarbību padomju 
okupācijas režīmam sodīti ar brīvības atņemšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts atbalstu cilvēkiem ar celiakiju, norādot, ka 
pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšana bezglutēna produktiem būtu labs atbalsts 
visas dzīves laikā, jo vienīgais celiakijas ārstēšanas veids ir bezglutēna diēta. 

 

  
II. Viedokļi  70 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 8 
 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par valdības rīcības plāna projektu un 
aicina valdību izstrādāt kvalitatīvus e-veselības produktus, sakārtot tiesību aktus un 
lietotājiem piemērotā veidā ieviest tos praksē. 
 
Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija izsaka viedokli par projektu, kas paredz 
pilnveidot zemes dzīļu izmantošanas tiesisko regulējumu, lai piesaistītu potenciālās 
investīcijas, norāda, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav 
pieaicinājusi asociāciju koncepcijas apspriešanā, un aicina Koalīcijas sadarbības padomē 
organizēt diskusiju par šo koncepciju.  
 
Latvijas Republikas goda konsuls Slovēnijas Republikā pauž atbalstu Slovēnijas Republikas 
pārstāvja iecelšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatā. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem 
Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” attiecībā uz 
asistenta darba pienākumiem un attiecīgā pakalpojuma finansēšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku 
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J.Streļčenoku, norādot, ka viņa parādsaistības, iespējams, var radīt korupcijas risku. 
Par situāciju valstī 
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Zviedrijas arodbiedrību konfederācija pauž atbalstu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
viedoklim, ka nepieciešams Latvijas pilsoņiem nodrošināt finansiāli pieejamu kvalitatīvu 
izglītību un veselības aprūpi mūža garumā, mazināt sociālo nevienlīdzību un paaugstināt 
darba ņēmēju pirktspēju. 
 
Latvijas Boksa federācija izsaka viedokli par attiecīgā sporta veida stāvokli Latvijā un 
informē, ka 2016.gada 14.maijā notiks boksa turnīrs, kura organizatori neievēro normatīvos 
regulējumus un nerūpējas par turnīra norises atbilstību drošības principam, tā ka var netikt 
atzīti boksa cīņu un sportistu snieguma rezultāti. 
 
Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība pauž viedokli par papildu finanšu slogu, kas gulstas uz 
ģimenēm ar bērniem sakarā ar to, ka pašvaldības nespēj nodrošināt pietiekami daudz vietu 
pašvaldības bērnudārzā un rezultātā vecāki ir spiesti izvēlēties privāto pirmsskolas izglītības 
iestādi. 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija izsaka viedokli par atjaunojamās enerģijas nozari 
valstī, par Latvijas enerģētisko pašnodrošinājumu un reģionālo attīstību, kā arī aicina 
atbalstīt vietējās enerģijas ražošanu. 
 
SIA “Taxi Now” izsaka viedokli par taksometru pārvadājumiem un aicina aktīvi risināt šīs 
nozares problēmjautājumus, veicot pasākumus, kas nepieciešami, lai ar ikmēneša nodokli 
saistītās izmaiņas tiktu pēc iespējas drīzāk iekļautas normatīvajos aktos un realizētas dzīvē. 
 
SIA “BRĪVĀ DAUGAVA” pauž viedokli, ka ikviena novada pāris tūkstošu krievvalodīgo 
iedzīvotāju iesaistīšana valsts dzīvē ir ievērojams ieguldījums integrācijā, kuru nevajadzētu 
pārtraukt, un tādēļ lūdz valsts līmenī izvērtēt iespēju finansiāli atbalstīt reģionālās avīzes, 
kas izdod laikrakstus arī krieviski tulkotā variantā. 
 
Zemnieku saimniecība “Dārziņi” izsaka kritisku viedokli par nesamērīgi zemo piena 
iepirkuma cenu valstī, tāpat pauž viedokli, ka lielās fermas izspiedīs no tirgus mazās lauku 
saimniecības un tādējādi lauku reģionos vēl vairāk pieaugs bezdarbs, paliks tukšas ēkas un 
grausti. 
 
Privātpersona pauž viedokli par piena lopkopību un piena iepirkuma cenu straujo kritumu, 
kura dēļ daudzas piensaimniecības beidz ražošanu un pārdod savus ganāmpulkus citām 
valstīm. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Latvijas Radio 1 rīta programmā atskaņotās mūzikas izvēli 
un aicina vairāk raidīt latviešu mūziku, jo tas sekmētu patriotisku audzināšanu un zināšanas 
par latviešu kultūru. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par Preiļu novada otrās kategorijas ceļa posma Preiļi-
Pieniņi-Smelteri kvalitāti un pievērš uzmanību arī pievedceļam uz pansionātu “Rauda”. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par dažādām profesijām noteiktā atalgojuma sistēmu, par 
maksātnespējas procesu, par Latvijā redzamajām televīzijas programmām un informācijas 
karu ar Krieviju, kā arī par zemes nodokļa paaugstināšanu lauksaimniecības zemei. 
 

 

Citi viedokļi 43 
 
Eiropas Dzimumu līdztiesības un diskriminācijas novēršanas tiesību ekspertu tīkla Latvijas 
nacionālā eksperte pauž atzinumu par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai 
par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu un secina, 
ka, piemēram, Latvijas tiesību sistēmā jēdziens “dzimte” jau eksistē un ietilpst jēdziena 
“dzimums” tvērumā.  
 
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks” izsaka viedokli par nevalstiskās 
organizācijas nodrošinātajiem pakalpojumiem, norādot, ka tai nepieciešams tāds pats 
struktūrfondu atbalsts kā sociālajiem partneriem. 
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Draudze “Rīgas Sv.Gregora apgaismotāja baznīca” izsaka kritisku viedokli par Kalnu 
Karabahas pierobežā notiekošo karadarbību. 
 
Bijušie AS “KVV Liepājas metalurgs” darbinieki izsaka viedokli par AS “Liepājas metalurgs” 
darbības izbeigšanas sekām, norādot, ka Liepāja līdz ar uzņēmuma darbības apstādināšanu 
iet postā un ka viņi ir gatavi darbu meklēt ne tikai ārpus Liepājas, bet arī ārpus Latvijas. 
 
Biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” izsaka viedokli par brīvā laika pavadīšanas iespējām 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
 
Latvijas Privātskolu asociācija izsaka viedokli par diskriminējošo situāciju saistībā ar 
privātskolu nodrošinājumu un pauž uzskatu, ka nepieciešams rast risinājumu attiecībā uz 
līdzfinansējuma apmēru katram Rīgā deklarētam skolēnam. 
 
Privātpersona pauž viedokli par pensiju sistēmu, norādot, ka pensijas ir nesamērīgi zemas, 
neņemot vērā daudzu gadu stāžu, smagu darbu un invaliditāti. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nekustamā īpašuma likmēm, norādot, ka tās tiek noteiktas, 
balstoties uz nepareizu nekustamā īpašuma kadastrālo novērtējumu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Okupācijas muzeja arhitektūru, kritizē arhitektu viedokli un 
piebūves ieceri. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Okupācijas muzeja rekonstrukciju un uzskata, ka piebūve ir 
nepieciešama. 
 
Privātpersona pauž viedokli par īpašumu apsaimniekošanas nozari, īpašnieku un īpašumu 
apsaimniekotāju sadarbību un pauž uzskatu, ka minētā nozare nav sakārtota. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par jauniešu stresu un iesaka to mazināt, veidojot studentu 
darba un atpūtas nometnes. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par mazo uzņēmumu dzīvotspēju saistībā ar nodokļu slogu, 
par zemes nomas maksas jautājumiem, par radinieku apbedīšanas pabalsta piešķiršanas 
kārtību, par latgaliešu rakstu valodas vērtību un nepieciešamību to saglabāt. 
  
III. Sūdzības 
 

41 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

19 

SIA “KOMPĀNIJA AVOTIŅI” sūdzas par ierēdņu vienaldzību un nekompetenci saistībā ar to, ka 
Skrundas novadā tiek kavēts kvarca smilšu ieguves projekts. 
 
Privātpersona sūdzas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles 
nodaļas vadītājas lēmumu atteikt Latvijas pilsoņa statusa piešķiršanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Pārdaugavas pamatskolas direktori, viņas vietnieci un citām 
viņai pietuvinātām personām, kuras, iespējams, pārkāpj likumu un neprofesionāli pilda 
savus pienākumus. 
 
SIA “INLAB” un SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs” sūdzas par Latvijas 
Nacionālā akreditācijas biroja neefektīvo darbību, iespējams, amatpersonu darbošanos savu 
privāto interešu labā un iespējamo korupciju, kā arī min virkni kļūdu, kuras netiek labotas. 
 
SIA “SW Kover” sūdzas par Valsts vides dienesta rīcību saistībā ar aizliegumu uzņēmumam 
veikt saimniecisko darbību. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” 
vadītājas un tā darbinieku iespējamām nelikumīgajām darbībām, vācot centra darbinieku un 
aprūpējamo parakstus, kas vēlāk tiek izmantoti fiktīvu dokumentu sagatavošanai. 
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Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras veikto darba stāža 
aprēķinu un lūdz izskaidrot, kā var pierādīt zemnieku saimniecībā nostrādāto laiku un vai 
iespējama cita aprēķina metodika, piemēram, tāda, kas nebalstītos uz veiktajiem 
sociālajiem maksājumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Salaspils veselības centrs” amatpersonu attieksmi pret 
darbiniekiem un par to, ka nesaņem atbildi no Veselības ministrijas. 
 
Privātpersona sūdzas par zvērināta tiesu izpildītāja veiktajām darbībām, proti, konta 
nobloķēšanu un ieturējumu pilnā apmērā, atstājot personu bez iztikas līdzekļiem. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Brasas cietuma operatīvās daļas priekšnieka V.Pizāna darbībām, 
ieslodzīto fizisku iespaidošanu un apstākļiem ieslodzījuma vietā. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Staburags” biedrs, sūdzas par 
kooperatīvās sabiedrības izdarītajiem likumpārkāpumiem un par to, ka vispārējās 
jurisdikcijas tiesās strīdi tiek izskatīti pārāk ilgi, tāpēc aicina izveidot iestādi, kas risinātu 
pārvaldnieku un iedzīvotāju savstarpējos strīdus. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesas spriedumu, kuru taisot tiesa, iespējams, nav ņēmusi vērā 
pieteicēja argumentāciju un nav izvērtējusi iestāžu pieļautos procesuālos pārkāpumus. 
 
Privātpersonas pārstāvis sūdzas par tiesnešu rīcību un piemēroto procesuālo sankciju, kas, 
iespējams, nav pamatota, jo tiesas sēde pēc dokumentu pārbaudes tika apturēta un, kamēr 
tiesneši devās rakstīt nolēmumu, procesa dalībniece atstāja tiesu, savā vietā atstājot savu 
pārstāvi. 
 
Privātpersonas sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu un tiesvedības gaitā pazudušiem 
materiāliem. 
 
Ieslodzītais sūdzas par procesuāliem pārkāpumiem krimināllietas izskatīšanā un lūdz, lai 
valsts viņam kompensē morālo kaitējumu. 
 

 

Citas sūdzības 
 

15 

Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” rīcību, norādot, ka uzņēmums katru 
gadu ņem aizņēmumu, lai nomaksātu katras mājas parādu par siltumu un ūdeni, un ar šādu 
rīcību liedz iespēju izmantot Eiropas fondu līdzekļus. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” darbinieka agresīvo rīcību, 
draudēšanu klientam un viņa morālu pazemošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Staburags” 
priekšsēdētāja attieksmi pret citiem biedriem, ar ēkas apsaimniekošanu saistītās 
informācijas neizsniegšanu un citām ar ēkas apsaimniekošanu saistītām darbībām. 
 
Privātpersona sūdzas par radioaktīvā rentgena skenera uzstādīšanu Indrā un tā radītajiem 
kaitējumiem visiem Indras iedzīvotājiem. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīvojamās mājas īpašnieku kopsapulces protokola neatbilstību 
audioierakstam un nesamērīgo izsniegšanas termiņu. 
 
Privātpersona sūdzas par tai piederoša dzīvokļa izsoli bez tās kā īpašnieka ziņas un 
noformēšanu par firmai SIA “NeceniceCompany” piederošu īpašumu. 
 
Privātpersona sūdzas par programmas “Rossija RTR” izplatīšanas aizliegumu Latvijā un 
uzskata, ka šo kanālu vajag retranslēt, savukārt Latvijā būtu jāizveido alternatīvs kanāls, 
kas raidītu krievu valodā un spētu konkurēt ar Krievijas medijiem. 
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Privātpersona sūdzas, ka tai liegta iespēja atgūt zemi 4,8 hektāru platībā Carnikavā un 
norāda, ka patiesie zemes īpašnieki no tās nav atteikušies. 
 
Privātpersonas sūdzas par cilvēktiesībām Latvijā, par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, 
par sliktajiem ceļiem uz mājām “Pipari” Ļaudonas pagastā, par problēmām ar dzīvesvietas 
atrašanu, par pensijas piešķiršanas kārtību un pensiju aprēķināšanas metodiku. 
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