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Latvijas Onkologu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts budžetu
2018.gadam”, aicinot piešķirt 14,6 miljonus eiro inovatīvu onkoloģisku medikamentu
iegādei.
Latvijas Studentu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts budžetu
2018.gadam”, aicinot paredzēt papildu finansējumu budžeta vietu nodrošinājumam
augstskolās.
Latvijas Asinsvadu ķirurģijas biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts budžetu
2018.gadam”, norādot uz nepieciešamību rast iespēju finansēt hibrīdoperāciju zāles izveidi
Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu
“Par valsts budžetu 2018.gadam”, norādot, ka sakarā ar valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu likmju paaugstinājumu ir nepieciešams papildu finansējums augstākajai
izglītībai un zinātnei.
VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” izsaka viedokli par likumprojektu “Par
valsts budžetu 2018.gadam”, norādot, ka finansējums, kas paredzēts pirmreizējās
protezēšanas pakalpojumu sniegšanai, būtu jānodod rehabilitācijas centram minēto
pakalpojumu sniegšanai.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts
budžetu 2018.gadam” un ar to saistītajiem likumprojektiem, norādot, ka nākamā gada
budžets nav veidots ar mērķi stiprināt un attīstīt Latvijas ekonomiku, jo neparedz
risinājumus, kā piesaistīt vairāk investoru, labu algu maksātāju un veicināt eksportu.
Biedrība “Zemnieku saeima” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts budžetu
2018.gadam”, aicinot palielināt finansējumu valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
uzturēšanai.
Latvijas tiesu darbinieki un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicina atbalstīt valsts
budžeta līdzekļu piešķiršanu uzsāktās tiesu darbinieku algu reformas turpināšanai (16
iesniegumi ar 200 parakstiem).
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, iebilstot pret normu,
kas paredz, ka ir jāpublicē pilnīgi visu publiskajā sektorā strādājošo personu atlīdzības
apmēri.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Bāriņtiesu
likumā”, aicinot noteikt, ka arī pašvaldībām ir tiesības saņemt informāciju no audžuģimeņu
informācijas sistēmas, jo šī informācija nepieciešama nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanai.
Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””,
aicinot noteikt, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek nodokļa maksātāja algu arī tad,
ja tā dzīvības apdrošināšanas līgumu ir noslēdzis darba devējs.
Biedrība “Laiks kultūrai” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli””, aicinot autoru un izpildītāju ienākumiem no
autoratlīdzībām piemērot nodokļa likmi 20 procentu apmērā.
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Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi likumā “Par
valsts sociālo apdrošināšanu”” un “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””,
norādot, ka atbalsta priekšlikumus, kuri precizē profesionālajiem sportistiem veicamo valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas
regulējumu.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
likumā “Par nodokļiem un nodevām””, norādot, ka gadījumos, kad nodokļu maksājumi
piedzīti nepamatoti, samaksātās summas atgūšanas procedūrai jābūt vienkāršākai.
Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
likumā “Par nodokļiem un nodevām””, atzinīgi vērtējot pienākumu ieviest darba laika
uzskaites sistēmu atkarībā no būvniecības ieceres vērtības.
Latvijas Spēļu biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā
“Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli””, aicinot nodokli azartspēļu automātiem un
spēļu galdiem palielināt par 30 procentiem nevis uzreiz, bet gan pakāpeniski.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par 1985.gada
15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”, aicinot Latviju pievienoties Eiropas vietējo
pašvaldību hartas tiesību normai, kas paredz, ka pašvaldībām ir iespējas saņemt
investīcijām nepieciešamus aizņēmumus Valsts kasē vai komercbankās, ja tur aizdevuma
nosacījumi ir izdevīgāki nekā no valsts budžeta izsniedzamo aizdevumu nosacījumi.
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Kontu reģistra
likumā”, norādot, ka ir nepieciešamas vadlīnijas, kas precizētu to personu loku, par kurām
kredītiestādēm jāsniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestam.
AS “INVL Asset Management” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts
fondēto pensiju likumā”, aicinot neatbalstīt normu, kas noteic, ka paredzētie ieguldījumi
kapitāla vērtspapīros un alternatīvajos ieguldījuma fondos nedrīkst pārsniegt 50 procentus
no ieguldījumu plāna aktīviem.
Privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Imigrācijas likumā”, norādot,
ka ārvalstu investoriem uzlikts pienākums maksāt obligātu valsts nodevu par atkārtotu piecu
gadu pagaidu uzturēšanās atļaujas saņemšanu novedīs pie investīciju apmēra samazināšanās
Latvijā.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Radošo personu statusa un profesionālo
radošo organizāciju likums”, norādot, ka neizprot mērķi, kura dēļ radošo personu atbalstam
jāpiešķir valsts budžeta līdzekļi.
Juridiskie jautājumi
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Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sniedz priekšlikumus grozījumiem Satversmē,
aicinot noteikt, ka Valsts prezidentu ievēlē, balsojot atklāti.
Biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Civilprocesa likumā”, aicinot neatbalstīt normu par to, ka persona pirmās un apelācijas
instances tiesā lietu var vest tikai pati vai ar advokāta starpniecību.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Notariāta
likumā”, aicinot noteikt, ka pašvaldību iestādēm nav jāsniedz zvērinātam notāram amata
darbību izpildei nepieciešamā informācija bez maksas.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Latvijas Telekomunikāciju komersantu asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, aicinot noteikt, ka kabeļoperatoru veidotajā
pamata kanālu pakā ir iekļaujami tikai televīzijas kanāli ar Latvijas apraides licenci.
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130.Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrība izsaka
viedokli par likumprojektu “Likums “Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu””, norādot,
ka jēdziens “Otrā pasaules kara dalībnieks” aptver nepamatoti šauru personu loku.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, aicinot noteikt, ka
Latvijā Skolotāju diena jāatzīmē 5.oktobrī, bet Zinātnes diena – 10.oktobrī.
Biedrība “Baltais bruņinieks” sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par politiski
represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”,
aicinot noteikt, ka visiem Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Polijas pilsoņiem un līdz
1940.gada 17.jūlijam legāli iebraukušajiem, kuri dzīvoja okupētajā Latvijā, ir tiesības uz
politiski represētās personas statusu.
Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Bāriņtiesu dalībnieku asociācija sniedz
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, aicinot
neatbalstīt normu, kas nosaka vecumu, no kura bērnu var nodot uz laiku citas personas
aprūpē ārpus valsts.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības
likumā”, norādot, ka jebkura tāda likumprojekta izstrādē, kurš skar bērna intereses, ir
jāiesaista arī bērnu tiesību aizsardzības pārstāvji un eksperti.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Latvijas Universitāšu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu
likumā”, aicinot negrozīt likuma normu, kas paredz, ka lēmumu par jauna studiju virziena
atvēršanu augstskolā pieņem Ministru kabinets.
Latvijas Studentu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu
likumā”, aicinot papildināt likumprojektu ar terminu “rotācijas kārtība”.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Izglītības
likumā”, aicinot noteikt, ka minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu nosaka Ministru
kabinets.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”, neatbalstot
ieceri visās nacionālo minoritāšu vidusskolās ieviest mācības latviešu valodā.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Partija “Mūsu zeme” izsaka viedokli par likuma “Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas
likums” normu, kas dod partijai iespēju pašvaldību vēlēšanām atļautos priekšvēlēšanu
izdevumus savākt no visām pašvaldībām, kur tā balotējas, bet iztērēt tikai dažās vai pat
vienā pašvaldībā, kurā iegūt politisko varu tā ir ieinteresēta, un norāda, ka tādējādi tiek
pārkāpts vienlīdzības princips.
Privātpersona izsaka viedokli par likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”,
norādot, ka tas tika pieņemts pārāk sasteigti.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi
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Baltijas Ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm””, aicinot noteikt, ka zemes dzīļu izmantošanas
licenci ogļūdeņražu ieguvei pagarina ik pēc 25 gadiem.
Latvijas Kūdras asociācija un SIA “BALTIC OIL MANAGEMENT” izsaka viedokli par
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm””, norādot, ka nav pamata mainīt
kārtību nomas maksas noteikšanai par zemi, kas tiek izmantota ogļūdeņražu meklēšanai,
izpētei un ieguvei.
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Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA aicina atbalstīt likumprojektu
“Nekustamo īpašumu aģentu darbības likums”.
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Zemes
pārvaldības likumā”, norādot, ka norma, kas paredz pašvaldībām pienākumu piecu gadu
laikā izpirkt sabiedrības vajadzībām, piemēram, koplietošanas ceļiem, nepieciešamo
privātpersonām piederošo zemi, nedarbojas, jo pašvaldībām trūkst šim mērķim vajadzīgā
finansējuma.
Biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Veterinārmedicīnas likumā”, atbalstot ieceri atteikties no suņu vakcinācijas pasēm un
ieviest viena tipa dokumentu - lolojumdzīvnieka pase.
Latvijas Alkohola nozares apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Alkoholisko dzērienu aprites likumā”, aicinot ļaut alkoholiskos dzērienus tirgot internetā.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Elektroenerģijas tirgus likumā”, norādot, ka konkurētspēju var veicināt tikai tad, ja obligātā
iepirkuma komponentes izmaksas nav augstākas par vidējo līmeni Eiropas Savienībā.
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Atkritumu
apsaimniekošanas likumā”, norādot, ka gadījumā, ja atļaujas darbības laikā atkritumu
apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, Valsts vides dienestam ir tiesības
apturēt atļauju līdz atbilstoša finanšu nodrošinājuma iesniegšanai.
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, norādot, ka arī uzņēmumiem, kas
nodarbojas ar videi kaitīgu preču apsaimniekošanu, būtu jāiesniedz finanšu nodrošinājums.
Privātpersona izsaka viedokli par likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,
norādot, ka likumā ir daudz tādu trūkumu, kurus tiesību piemērotāji var izmantot
ļaunprātīgi.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Latvijas Tirgotāju asociācija, Bezdūmu nozares asociācija un Tabakas izstrādājumu
asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu
smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”,
neatbalstot aizliegumu mazumtirdzniecības vietās izvietot tabakas izstrādājumus cilvēkiem
redzamā vietā.
Latvijas Ārstu biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Tabakas
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu
aprites likumā”, aicinot noteikt, ka tabakas izstrādājumus mazumtirdzniecībā atļauts
izvietot tikai slēgtos plauktos, lai tie nebūtu redzami pircējam, kā arī noteikt atsevišķām
personu grupām aizliegumu smēķēt.
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Tabakas
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu
aprites likumā”, aicinot atcelt pienākumu tirdzniecības vietās izvietot brīdinājumu par to,
ka tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču
lietošana nopietni kaitē cilvēka veselībai.
Biedrība “Latvijas Veipotāju klubs” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to
šķidrumu aprites likumā”, aicinot neierobežot tilpumu nikotīnu nesaturošiem šķidrumiem.
Latvijas Republikas Neatliekamās medicīnas asociācija un Latvijas Veselības un sociālās
aprūpes darbinieku arodbiedrības Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku
Rīgas reģiona arodorganizācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Veselības aprūpes
finansēšanas likums”, aicinot nesašaurināt to neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
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darbinieku loku, kuriem nav jāveic pacienta līdzmaksājumi.
Veselības aprūpes darba devēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Veselības
aprūpes finansēšanas likums”, aicinot neatbalstīt ieceri valsts budžeta līdzekļus prioritāri
novirzīt valsts un pašvaldību īpašumā esošajām ārstniecības iestādēm.
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu
“Veselības aprūpes finansēšanas likums”, norādot, ka veselības aprūpes sistēmai atvēlētais
finansējums ir jāizmanto efektīvāk.
Eiropas Latviešu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Veselības aprūpes
finansēšanas likums”, aicinot noteikt, ka personām, kas pēc dzīves ārvalstīs ir atgriezušās uz
pastāvīgu dzīvi Latvijā, arī ir tiesības uz veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās
veselības apdrošināšanas ietvaros.
II. Viedokļi

38

Par Saeimas darbu
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Privātpersona izsaka viedokli par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts
nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911
darbu.
Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm uz iesniegumiem.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Biedrība “Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija” izsaka viedokli par valsts atbalsta
nepietiekamību audžuģimeņu apmācības nodrošināšanai un aicina atvērt vairākas apmācības
programmas.
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija izsaka viedokli par Rīgas tiesas
apgabala prokuratūras prokurora atbildes vēstuli.
Krāslavas novada pensionāru biedrība izsaka viedokli par Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras sniegto atbildi par to, ka persona, kas pensionējusies 1996.gada 1.martā,
nesaņems piemaksu pie pensijas, un lūdz skaidrojumu par likuma normu, kas paredz, ka
personas, kas pensionējušās pēc 1995.gada 31.decembra, no 2018.gada 1.jūlijā saņems
piemaksu pie pensijas par nostrādātajiem gadiem.
Privātpersona izsaka viedokli par Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības pārvaldes lēmumu, ar
kuru tai uzlikts pienākums pārveidot tvaika nosūcēja pieslēgumu.
Privātpersona pauž viedokli, ka būtu jānosaka tāds denacionalizēto namu īrniekiem
paredzēts kompensācijas mehānisms, ka valsts nodrošina bezprocentu aizņēmumu dzīvokļa
iegādei.
Par situāciju valstī
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Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsaka viedokli, ka valstī būtu jāievieš tāda nodokļu
sistēma, kas atbalstītu un attīstītu pilsonisko sabiedrību un tās iniciatīvas, kā arī veicinātu
ziedošanas tradīcijas attīstību.
Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste” izsaka viedokli par situāciju valstī, pieminot
Latvijas simtgadi, sociālo politiku un bērnu tiesības.
Cēsu invalīdu biedrība izsaka kritisku viedokli par invalīdu pensiju apmēru, par invalīdu
nodarbinātību Latvijā un par niecīgo valsts atbalstu invalīdu nevalstiskajām organizācijām.
Jelgavas pensionāru biedrība izsaka viedokli par to, ka ārpus pilsētām dzīvojošo
maznodrošināto iedzīvotāju iespējas piekļūt veselības pakalpojumu sniedzējiem ir ļoti
ierobežotas.
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Privātpersona izsaka viedokli par bijušo karavīru izdienas pensiju apmēru.
Privātpersona izsaka viedokli par ģimenes ārstu prakšu izveidošanu Latvijā un to, ka nav
izstrādāts mehānisms, kas ģimenes ārstam, kurš devies pensijā, nodrošinātu prakses vietas
izveidē ieguldīto finanšu līdzekļu kompensāciju.
Citi viedokļi
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Privātpersona izsaka viedokli par īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību, norādot, ka
personai tiek aprēķināts nodoklis par zemi, kura tai nepieder.
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka ceļu satiksmes negadījuma rezultātā tai radušās
veselības problēmas, bet apdrošināšanas kompānija ir atteikusies šīs negatīvās sekas
kompensēt.
Privātpersona izsaka viedokli par strīdu, kas saistīts ar tai piederošu nekustamo īpašumu.
Privātpersonas izsaka viedokli par informāciju, ka pieņemts lēmums slēgt pasta nodaļu
“Kapiņi” Aglonas novadā, par Āgenskalna tirgus slēgšanu un pārtikas sāls ar E piedevām
kaitīgumu cilvēka veselībai.
III. Sūdzības

27

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

20

Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā sūdzas par Veselības ministrijas darbu
saistībā ar to, ka ir būtiski samazinājies onkoloģijas jomai 2018.gadā paredzētais
finansējums.
Privātpersona sūdzas par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu saistībā ar to,
kā birojs izskatījis jautājumu par Daugavgrīvas cietuma administrācijas darbinieku rīcību.
Privātpersona sūdzas par Dabas aizsardzības pārvaldes darbu, norādot, ka iestāde iebilst
pret Dūču ceļa sakārtošanai izstrādāto būvprojektu tāpēc, ka būvniecība skartu divus
vītolus, kas ir valsts nozīmes aizsargājami koki, taču šī ceļa izbūve ir ļoti svarīga vietējiem
iedzīvotājiem.
Privātpersona sūdzas par Nacionālā veselības dienesta darbu saistībā ar atteikumu
kompensēt tai nepieciešamās zāles.
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu, norādot, ka tā nerisina problēmu ar gājēju
ceļu labiekārtošanu dzīvojamās mājas apkārtnē.
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Īres valdes darbības
nodrošinājuma nodaļas bezdarbību saistībā ar daudzdzīvokļu nama iedzīvotāju un
apsaimniekotāja strīdu.
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas būvvaldes darbu, jo šī iestāde par daudzdzīvokļu
mājas pagalmā izvietotu malkas kaudzi piemēro naudas sodus.
Privātpersona sūdzas par Inčukalna novada domes darbu saistībā ar nepiemērota dzīvokļa
izīrēšanu.
Privātpersona sūdzas par Bēnes domes amatpersonu, iespējams, pretlikumīgām darbībām.
Privātpersona sūdzas par Valmieras cietuma administrāciju, norādot, ka ieslodzījuma vietas
telpās nav pieejams bezmaksas telefons, pa kuru viņš varētu sazināties ar savu advokātu un
valsts iestādēm.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu
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SIA “Briāna Investement” sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša
darbu saistībā ar lēmumu noraidīt sabiedrības pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu
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izpildes apturēšanu.
Privātpersona sūdzas par Administratīvās tiesas darbu, norādot, ka tiesa neņem vērā lietas
faktiskos apstākļus.
Citas sūdzības
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Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” rīcību - iespējams, pretlikumīgu
būvdarbu veikšanu ēkā.
Privātpersonas sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un SIA “Moduls” noteikto
apsaimniekošanas maksu.
Privātpersona sūdzas par AS “Rīgas Siltums” saistībā ar to, ka nav pieslēgta apkure.
IV. Informācijas pieprasījumi

25

V. Dažādi iesniegumi

145

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs
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