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No portāla www.latvija.lv 7 
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Latviešu valoda 385 
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Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

35 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

11 

Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Ieguldījumu 
pārvaldes sabiedrību likumā” saistībā ar pārveduma vērstpapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu darbību un aicina attiecībā uz valsts fondēto pensiju shēmas plānu līdzekļu 
pārvaldītājiem un turētājbankām ieviest ikgadēju pārbaudi, kas jāveic neatkarīgam 
zvērinātam revidentam. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli””, aicina neatbalstīt priekšlikumu, kas konceptuāli maina 
likumprojekta būtību, un par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju gadījumā, kad ēka 
uzcelta uz apbūves tiesības pamata, noteikt apbūves tiesīgo, nevis zemes īpašnieku. 
 
Latvijas nodokļu maksātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” saistībā ar mikrouzņēmumu tiesībām precizēt deklarācijas. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa 
likumā”, aicinot noteikt, ka algām virs 700 eiro tiek piemērots sociālais nodoklis un ka 
uzņēmumam nodokļi jāmaksā no saņemtās naudas, nevis jānosaka obligātās nodokļu 
iemaksas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa 
likumā”, norādot, ka mikrouzņēmumu nodokļa palielināšana radīs negatīvas sekas, kā arī 
ierosina ieviest valsts minimālo maksājumu bērniem, kuri ir pilngadīgi, turpina mācības 
vidusskolā vai augstskolā un nestrādā, par šāda maksājuma apmēru nosakot vismaz pusi no 
minimālās algas vai koeficientu 0,1 no deputāta algas. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par progresīvu nodokļu sistēmu”, kurā izteikts 
aicinājums izstrādāt un pieņemt nodokļu politikas pamatnostādnes materiālās nevienlīdzības 
samazināšanai līdz Eiropas Savienības vidējam līmenim, ieviešot progresivitāti darba algām 
noteikto nodokļu iekasēšanā (10 914 paraksti). 
 
Privātpersona aicina no valsts budžeta līdzekļiem piešķirt finansējumu - 765 805 eiro - 
psoriāzes un iekaisīgo zarnu slimību ārstēšanai nepieciešamo medikamentu kompensācijām 
100 procentu apmērā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts budžetu 2017.gadam” un aicina 
atcelt deputātu kvotas. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

1 

Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Maksātnespējas likumā”, aicinot noteikt, ka pārskatiem par maksātnespējas procesa norisi 
jābūt publiski pieejamiem un ka Maksātnespējas administrācijas direktoram ir tiesības 
atstādināt administratoru no amata darbību veikšanas konkrētā procesā, ja administrators 
ar savu darbību radījis zaudējumus valstij, kreditoriem vai sabiedrībai vai ja administratora 
pieņemtie lēmumi var šādus zaudējumus radīt. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

1 

Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Bērnu 
tiesību aizsardzības likumā”, norādot, ka piekrīt ierosinātajiem papildinājumiem par bērnu 
līdz trīs gadu vecumam neievietošanu bērnu aprūpes institūcijā, bet stingri uzstāj uz 
nepieciešamību skaidri definēt ģimeniskai videi pietuvinātas ārpusģimenes aprūpes formas. 
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

2 

Latvijas Profesionālo aktieru apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Autortiesību 
kolektīvā pārvaldījuma likums” saistībā ar pārejas noteikumiem par kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju statūtu grozīšanas termiņu. 
 
Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība izsaka 
viedokli par likumprojektu “Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums”, norādot, ka tā 
izstrāde ir pārāk ieilgusi un ka tāpēc ir jāmaina pārejas noteikumos paredzētie termiņi. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” un 
aicina noteikt, ka ārpakalpojuma grāmatvedis ir persona, kura, pamatojoties uz rakstveida 
līgumu ar klientu, izņemot darba līgumu un gadījumu, kad grāmatvedības pakalpojumi tiek 
sniegti tās pašas grupas komercsabiedrībai, apņemas sniegt vai sniedz klientam 
grāmatvedības pakalpojumus. 
 
Latvijas Drošības biznesa asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Apsardzes 
darbības likumā” un aicina precīzāk noteikt to, ka darbiniekam, kas tieši  organizēs un vadīs 
apsardzes darbinieku darbu, jāiegūst nozarei atbilstoša profesionālā kvalifikācija un 
jāsaņem apsardzes sertifikāts. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

3 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” attiecībā uz valsts 
pārvaldes un pašvaldību institūciju mājaslapās saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
publicējamo informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas 
likums” saistībā ar visu procesa dalībnieku, proti, zemes lietotāju, trešo personu un 
mantinieku interešu ievērošanu. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

5 

Latvijas Arhitektu savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības 
likumā” un aicina tā ietvaros sakārtot visu normatīvo bāzi atbilstoši loģiskajam būvniecības 
procesam, nosakot secīgajos būvniecības procesa posmos veicamos darbus, atbildīgos par šo 
darbu veikšanu, kā arī viņu tiesības un pienākumus. 
 
Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Būvniecības likumā”, aicina papildināt vairākus likuma pantus, piemēram, 
nosakot Ministru kabineta un valsts pārvaldes institūciju kompetenci ne tikai būvniecības, 
bet arī ar to saistītajā inženierzinātnes jomā, un sniedz citus priekšlikumus. 
 
Biedrība “Latvijas Būvinženieru savienība” izsaka viedokli par būvniecības nozares 
normatīvo regulējumu, norādot, ka Būvniecības likumā kā galvenajā dokumentā ir jāietver 
visas nepieciešamās definīcijas, lai novērstu atšķirīgu izpratni, kas izriet no citiem 
normatīvajiem aktiem. 
 
Vides konsultatīvā padome sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Ģenētiski 
modificēto organismu aprites likumā” attiecībā uz konkrētu administratīvo sodu apmēriem.  
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Vidzemes Augstskolas asociētā profesore sniedz priekšlikumus par sociālo drošību, sociālā 
budžeta ieņēmumu veidošanu un pensiju aprēķinu, aicinot izvērtēt Lietuvas pieredzi. 
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Salaspils uzņēmēju biedrība izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts 
sociālo apdrošināšanu”” normu attiecībā uz darba ņēmēja un darba devēja minimālo 
obligāto iemaksu objektu, tā noteikšanu, kā arī obligāto iemaksu veikšanu un aicina apturēt 
minēto grozījumu stāšanos spēkā. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu””, norāda, ka sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme uz nepilnu 
slodzi strādājošiem darbiniekiem rada neadekvātu situāciju daudzu šādu darba ņēmēju 
attiecībās ar darba devējiem, un aicina izdarīt grozījumus likumā, nosakot  saikni starp 
darba devēja ienākumiem un sociālās apdrošināšanas maksājumu apmēru. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par valsts 
pensijām”” un aicina noteikt, ka apdrošināšanas stāžā ieskaitāms Latvijas pilsoņu - 
virsdienesta karavīru un virsnieku – dienesta laiks, ja viņi atteikušies no citas valsts pensijas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” 
attiecībā uz Nacionālo bruņoto spēku virsnieku pensijām, norādot uz atšķirībām sakarā ar 
izdienas pensiju un vecuma pensiju aprēķinā vērā ņemamo darba stāžu. 
 
Nacionālās apvienības Jaunatnes organizācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Darba likumā” saistībā ar to, ka noraidīts priekšlikums par aizliegumu pieprasīt konkrētas 
svešvalodas prasmi, ja konkrētajos darba pienākumos šīs svešvalodas lietošana nav 
paredzēta. 
 
Citi jautājumi 

 
3 

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība aicina grozīt likumus, lai  noregulētu lielo ģimeņu 
maksātnespējas jautājumus. 
 
Privātpersonas iesniedz kolektīvo iesniegumu ar lūgumu saglabāt Alūksnes slimnīcu kā 
divdesmit četru stundu neatliekamās palīdzības daudzprofilu slimnīcu (10 982 paraksti). 

 

  
II. Viedokļi  
 

172 

Par Saeimas darbu  
 

10 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka pateicību par priekšlikumiem 
likumprojektiem “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” un “Par 
valsts budžetu 2017.gadam” attiecībā uz izmaiņām Izglītības ministrijas 2017.gada budžeta 
ieņēmumos un izdevumos, norādot, ka šie priekšlikumi izglītības nozarē strādājošajiem ir 
būtiski. 
 
Latvijas Disleksijas biedrība izsaka viedokli par Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas sniegto atbildi un norāda, ka tā nav sniegta pēc būtības, jo nav ņemts vērā lūgums 
izbeigt diskrimināciju, kurai pakļauti skolēni ar mācīšanās traucējumiem. 
 
Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība NĪSA izsaka viedokli par Saeimas darbu sakarā ar 
to, ka nav saņēmusi atbildi. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas un Saeimas 
Juridiskās komisijas darbu saistībā ar atbilžu sniegšanu. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 57 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par Kultūras ministrijas Mediju politikas 
nodaļas darbu saistībā ar darba grupas gala ziņojumu par pašvaldību un citu publisko 
personu informatīvo izdevumu nepiedalīšanos reklāmas tirgū un sabiedrības informēšanas 
pasākuma īstenošanu un pauž uzskatu, ka minētais ziņojums nav atzīstams par dokumentu 
ar juridisku spēku, jo nav pieņemts balsojot. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par politisko situāciju Latvijā, norādot, 
ka valdībai jāturpina iesāktais darbs un jāievēro Nacionālajā attīstības plānā 2014.-
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2020.gadam definētie principi – pārdomāti un mērķtiecīgi veicināt ekonomisko attīstību, kas 
ļaus samazināt nevienlīdzību sabiedrībā, veicinās ilgtspējīga atalgojuma apjoma pieaugumu, 
kā arī nodrošinās nepieciešamo finansējumu drošībai, izglītībai, veselībai, uzņēmējdarbību 
atbalstošai, ilgtspējīgai infrastruktūrai un citām stratēģiski nozīmīgām jomām. 
 
Latvijas Veterinārārstu biedrība izsaka viedokli par Pārtikas un veterināro dienestu un 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR saistībā ar to, ka šīs 
iestādes atšķirīgi piemēro Veterinārmedicīnas likumu attiecībā uz dzīvnieku veselības 
stāvokļa novērtēšanas kārtību. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka kritisku viedokli par Izglītības 
un zinātnes ministrijas darbu saistībā ar neatbilstošu mērķdotācijas sadalījumu. 
 
Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija pauž atbalstu finanšu ministrei un 
neatbalsta viņas demisiju. 
 
SIA “NESTE LATVIJA” izsaka kritisku viedokli par valsts sekretāru sanāksmē izsludināto 
projektu “Alternatīvo degvielu attīstības plāns 2017.–2020.gadam” un norāda, ka jau 
vairākkārt vērsusi valsts pārvaldes iestāžu uzmanību uz normatīvā regulējuma trūkumiem un 
administratīvajiem šķēršļiem, kas kavē biodegvielas tirgus attīstību Latvijā. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Ministru kabineta 
2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un 
grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.350 “Pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”, norādot, ka tie neatbilst 
Satversmei, un aicinot tos atcelt. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumiem Nr.153 
“Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” saistībā ar jēdziena “pirmsskolas vecuma bērns” 
definīciju. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta 
noteikumiem Nr.589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” īstenošanas noteikumi”, norādot uz to, ka skolēni ar specifiskiem mācīšanās 
traucējumiem tiek diskriminēti. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes saistošajiem lēmumiem, kas attiecas uz 
dzīvojamo ēku aplikšanu ar paaugstinātu nodokli, un pauž uzskatu, ka Rīgas domes lēmums 
par atlaides nepiemērošanu ir diskriminējošs, kā arī aicina, izskatot ar vienīgo mājokli 
saistītos noteikumus, diferencēt telpu kvadratūru atbilstoši lietderībai, proti, paredzēt 
telpas izmantošanu radošam darbam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma iegādes un 
perspektīvas pārvaldes piedāvājumiem saistībā ar Austrumu maģistrāles izbūvei 
nepieciešamā īpašuma atsavināšanu un norāda, ka par piedāvāto atlīdzību nav iespējams 
iegādāties atsavināmajam īpašumam līdzvērtīgu nekustamo īpašumu. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Carnikavas novada domes darbu saistībā ar to, ka 
personām, kuras novadā nav deklarētas, bet kurām tur pieder dārza mājiņas, tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklis 1,5 procentu apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Lāčplēša ordeņa goda zīmes piešķiršanu Ķekavas domes 
deputātam un uzskata, ka viņš nav tiesīgs saņemt šo apbalvojumu.  
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu un 
informē, ka vērsusies Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu saukt viņu pie kriminālatbildības par 
apzinātu pretlikumīga lēmuma pieņemšanu. 
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Privātpersona izsaka viedokli par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu civillietā par parādu 
piedziņu un pauž uzskatu, ka tas ir netaisnīgs. 
 
Par situāciju valstī 

 
95 

Latvijas Mūzikas iestāžu asociācija izsaka viedokli par to, ka mūzikas un mākslas skolu 
finansējums 2017.gadā nav pietiekams. 
 
Biedrība “Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” izsaka viedokli par veselības sistēmu un aicina 
palielināt finansējumu tehnisko palīglīdzekļu iegādei cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes 
un citiem funkcionāliem traucējumiem. 
 
Cēsu invalīdu biedrība izsaka viedokli par valsts nodokļu sistēmu, norādot uz aplokšņu algām 
un personām ar invaliditāti paredzētajiem pabalstiem. 
 
Biedrība “DIA+LOGS” sniedz konferencē “Līdztiesība Latvijā” apkopotos priekšlikumus HIV 
ārstēšanas un aprūpes situācijas uzlabošanai valstī. 
 
Latvijas Sociālistiskā partija pauž viedokli par politisko situāciju valstī saistībā ar pedagogu 
atalgojumu, ekonomikas un valsts drošības jautājumiem. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus valsts birokrātiskā aparāta samazināšanai un aicina 
reformēt ierēdņu atalgojuma sistēmu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka auto īpašniekiem jāuzliek nodoklis par kaitīgo izmešu 
radīšanu, jo lielāko piesārņojumu radot lielajās pilsētās pie luksoforiem un sastrēgumos 
stāvošie auto. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par nodokļu politikas problēmām, pensiju sistēmu, vispārēju 
cenu pieaugumu, īpašumtiesībām, profesionālo skolu slēgšanu. 
 

 

Citi viedokļi 
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Biedrība “Bērziņu dārzkopji” izsaka viedokli par elektroenerģijas tirgu un pauž uzskatu, ka 
tas tiek kropļots, tāpēc aicina likvidēt kroplīgo konkurenci un apvienot elektroenerģijas 
obligātā iepirkuma komponentes administrēšanu AS “Latvenergo” un AS “Sadales tīkli” 
grāmatvedībā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par iespēju izmantot dabasgāzi kā dabai draudzīgāko degvielas 
veidu automašīnās. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par veselības problēmām, ko rada palmu eļļu saturošu pārtikas 
produktu lietošana, un aicina attīstīt bioloģiskās lauksamniecības nozari. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka mantotais nekustamais īpašums Pāvilostā nav novērtēts pēc 
būtības un tādējādi pieaudzis nekustamā īpašuma nodoklis. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par bēgļu jautājuma risināšanu, par nacionālo pašapziņu, par 
cilvēkiem, kuri vairāk nekā divdesmit gadu laikā nav kļuvuši un nevēlas kļūt par Latvijas 
pilsoņiem, par televīzijā demonstrēto filmu “Šokējošā Ķīna”. 

 

  
III. Sūdzības 
 

47 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 20 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts valodas centra, Latviešu valodas ekspertu centra un Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nepietiekamo kontroli. 
 
Privātpersona sūdzas par Latviešu valodas aģentūras darbu, izklāsta problēmas, kas radušās 
sakarā ar Francijā dzimušas meitenes personvārdu latviskošanu, un norāda, ka personvārdi 
vispār nebūtu jālatvisko. 
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Privātpersona sūdzas par to, ka nav saņēmusi atbildi no Tieslietu ministrijas par Latvijas un 
Krievijas savstarpējās tiesiskās palīdzības noteikumu piemērošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts prezidenta darbu 
saistībā ar pases izsniegšanas kārtību un nepilsoņu situāciju valstī. 
 
Privātpersona sūdzas par Nodarbinātības valsts aģentūru, norādot, ka nav iespējams saņemt 
tai iesniegtā iesnieguma kopiju ar apliecinājumu par iesnieguma saņemšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas un Rīgas pašvaldības 
policijas darbinieku rīcību, liedzot iespēju tikties ar bērniem. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem, kas nav reģistrējuši 
iesniegto sūdzību. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka Rīgas dome samazinājusi kvadrātmetru skaitu uz vienu 
denacionalizētā mājā deklarēto iedzīvotāju, un aicina nepieļaut to, ka Rīgas dome nosaka 
jaunu normu. 
 
Privātpersona sūdzas par Saldus novada sociālo dienestu, kas atteicis palīdzību. 
 
Ieslodzītais sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces darbu, norādot, ka netiek 
ievērots Latvijas Sodu izpildes kodekss, atbildoši kuram notiesātais, kas ir tiesu sistēmai 
piederīga persona, jāizvieto atsevišķi no pārējiem ieslodzītajiem. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersonas sūdzas par Augstākās tiesas darbu, norādot uz kavēšanos ar atbildēm un 
nekulturālu attieksmi. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas rajona prokuratūras un Rīgas rajona tiesas darbu saistībā ar 
izvairīšanos no SIA “KH SELECT” atbildības krimināltiesiskas izvērtēšanas. 
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgas apgabaltiesas un Zemgales apgabaltiesas rīcību saistībā ar 
Civilprocesa likuma piemērošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbu saistībā ar 
spriedumu civillietā.  
 
Privātpersona sūdzas par Tukuma rajona tiesas rīcību, jo uzskata, ka nav ievērotas personas 
datu aizsardzības prasības. 
 
Privātpersona sūdzas par Limbažu rajona prokuratūras darbu saistībā ar lietas izskatīšanas 
rezultātiem, norādot, ka patiesie lietas apstākļi ir noklusēti un rezultātā cietušais atzīts par 
vainīgo. 
 
Privātpersona sūdzas par Kuldīgas rajona prokuratūru un norāda, ka tā pirmstiesas 
izmeklēšanas ietvaros atteikusies uzsākt kriminālprocesu pret lieciniekiem, kuri snieguši 
nepatiesas liecības. 
 
Privātpersonas sūdzas par tiesu darbu saistībā ar pretlikumīga sprieduma pieņemšanu, par 
zvērinātu tiesu izpildītāju, kurš pārformējis izpildu lietu numurus un tādējādi maldinājis 
tiesnesi, par tiesneses lēmumu attiecībā uz slēdziena par veselības stāvokli labošanu. 
 

 

Citas sūdzības 17 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība sūdzas par PAS “Daugavpils 
siltumtīkli” un SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” rīcību 
saistībā ar dzīvojamās mājās ierīkotajiem siltummezgliem un siltumapgādes maksu. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” saistībā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 
neievērošanu, neizrakstot dzīvokļu īpašniekiem rēķinus par uzstādīto individuālo 
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siltumenerģijas skaitītāju rādītājiem. 
 
Privātpersona sūdzas par, iespējams, nelikumīgām darbībām SIA “Daugavas kruīzs” 
maksātnespējas procesā, kuru dēļ radušies materiāli zaudējumi. 
 
Privātpersona sūdzas par automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Viesturs” 
vadītāja darbu saistībā ar to, ka nav izsniegts dokuments par svītrošanu no kooperatīva 
biedru saraksta. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka nav spējīga segt uzturlīdzekļus bērniem. 
 
Privātpersonas sūdzas par pieaugušajām zāļu, elektrības, gāzes un telefonsakaru cenām, par 
nepietiekamu personas datu aizsardzību, par dzīves apstākļiem. 
 
  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

15 

  
V. Dažādi iesniegumi 
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Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs 
 

 

  

 


