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I. Likumdošanas priekšlikumi
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Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

7

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda
vadības likums”, aicinot noteikt, ka projektu īstenošanai Latvijas Pašvaldību savienībai tiek
piešķirts līdzfinansējums no valsts budžeta.
Eiropas Latviešu apvienība sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu”, aicinot noteikt, ka sociālajai apdrošināšanai ir pakļautas arī personas, kuru
laulātais pilda tiesneša pienākumus starptautiskā tiesā vai tribunālā.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
nodokļiem un nodevām””, aicinot noteikt, ka personu nevar sodīt par nodokļu deklarācijā
nepareizi norādītu informāciju, ja trīs mēnešus pirms deklarācijas iesniegšanas ir grozīts
kāda deklarācijā iekļautā nodokļa normatīvais regulējums.
Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienība izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā”, aicinot neatbalstīt priekšlikumu, kas paredz, ka
krājaizdevu sabiedrības nosaukumā var neiekļaut vārdu “kooperatīvā”.
Krājaizdevu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Krājaizdevu
sabiedrību likumā”, aicinot noteikt, ka krājaizdevu sabiedrības biedrs, kas izstājies vai
izslēgts no sabiedrības, ir atbildīgs par krājaizdevu sabiedrības saistībām viņa iegādāto paju
vērtības apmērā līdz dienai, kad tiek atsavinātas viņa pajas.
Juridiskie jautājumi
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Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Dzirciema 71” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Civilprocesa likumā”, aicinot noteikt, ka lietās par pakalpojuma līgumu slēgšanu no tiesas
izdevumu samaksas ir atbrīvoti arī pieteikuma iesniedzēji, kuri pilda obligāti veicamo
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību.
Resursu centrs sievietēm “Marta” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Krimināllikumā”, norādot, ka jēdziens “nereģistrēto laulāto attiecības” civiltiesībās netiek
lietots, tādēļ šajā likumprojektā būtu jālieto cits jēdziens.
Latvijas Žurnālistu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Kriminālprocesa
likumā”, atbalstot to, ka žurnālistiem ir iespēja iepazīties ar sabiedriski nozīmīgu
krimināllietu materiāliem.
Ārvalstu investoru padome izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Maksātnespējas
likumā”, norādot, ka nebūtu jāmaina regulējums, kas noteic, ka kreditoram, apstrīdot
administratora lēmumu par kreditora prasījuma neatzīšanu, ir tiesības lūgt tiesu noteikt
pagaidu aizsardzības līdzekļus.
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Maksātnespējas likumā”, aicinot noteikt, ka tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu
nedrīkst iesniegt biežāk kā vienu reizi gadā, izņemot gadījumu, kad tam piekrīt visi
kreditori.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Tiesu izpildītāju likumā”, atbalstot priekšlikumu, kas paredz noteikt termiņu, kurā Ministru
kabinetam jāpārskata noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm.

2

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Zemesgrāmatu likumā”, aicinot noteikt, ka, iesniedzot zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma
lūgumu, tā iesniedzēja parakstam nav nepieciešams notāra vai bāriņtiesas apliecinājums
gadījumā, kad nostiprinājuma lūgumu vienlaikus iesniedz un paraksta visas iesaistītās
personas.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Latgaliešu kultūras biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, aicinot noteikt, ka vienu no Sabiedrisko
mediju padomes locekļiem ieceļ Latgales nevalstisko organizāciju pārstāvji, un norādot, ka
neaicina latgaliešu valodu noteikt par jaunu vai otru valsts valodu, taču latgaliešu rakstu
valoda kā latviešu valodas paveids būtu īpaši akcentējama.
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko
elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, aicinot noteikt, ka vienu no
Sabiedrisko mediju padomes locekļiem ieceļ Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienība.
Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, aicinot akcentēt, ka likuma mērķis aptver arī
latviešu zīmju valodas stiprināšanu.
Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko
elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, aicinot noteikt, ka visas
sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapitāla daļas pieder nevis Sabiedrisko
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, bet valstij.
Organizācija “Atver sirdis un mājas bērniem” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, norādot, ka visi priekšlikumi, kas skar bērnu intereses, ir
rūpīgi jāizvērtē un jāizdiskutē.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi

7

Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Izglītības
likumā”, aicinot noteikt, ka nedzirdīgie izglītojamie izglītību iegūst latviešu zīmju valodā.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Augstskolu likumā”, aicinot likumā neiekļaut normu par to, ka darba līgumus ar
prorektoriem un rektora biroja vadītāju slēdz rektors uz savu pilnvaru laiku, bet ne ilgāku
laiku.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Augstskolu likumā” un iebilst pret priekšlikumu, kas paredz akreditēt nevis
studiju virzienus, bet gan studiju programmas tāpat kā agrāk.
Latvijas Koledžu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”,
atbalstot priekšlikumu par Studiju kvalitātes komisijas un Apelācijas komisijas izveidi.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore izsaka viedokli par Augstskolu
likuma normu, kas paredz, ka darba līgums ar akadēmiskajā amatā ievēlētu personu ir
slēdzams uz ievēlēšanas laiku - sešiem gadiem, un norāda, ka minētā norma neatbilst
Eiropas Savienības tiesību normām.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi

3

Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, aicinot likumā paredzēt
tādas darba grupas izveidi, kuras sastāvā būtu atsevišķu valsts institūciju un kredītiestāžu
pārstāvji un kuras uzdevums būtu veicināt publiskā un privātā sektora sadarbību ekonomisko
noziegumu apkarošanā.

3

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Aizturēto personu
turēšanas kārtības likumā”, norādot, ka nepilngadīgais, kurš stājies laulībā, ir uzskatāms par
pilngadīgu un tādēļ nav pamata noteikt, ka aizturēšanas vietu drīkst apmeklēt nepilngadīgs
aizturētā laulātais.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, aicinot
noteikt, ka arī Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonas un karavīri ir tiesīgi saņemt
piemaksu par darbu svētku dienās 100 procentu apmērā.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”,
aicinot noteikt, ka ir jāpublisko informācija par vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās
izglītības iestāžu, kā arī profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbinieku un amatpersonu
atalgojumu.
Latvijas Darba devēju konfederācija, AS “Latvenergo” un Baltijas Kooperatīvās pārvaldības
institūts sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju un
darbinieku atlīdzības likumā”, aicinot neuzlikt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām
pienākumu publiskot to darbinieku atalgojumu.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts un
pašvaldību institūciju un darbinieku atlīdzības likumā”, aicinot noteikt, ka valsts vai
pašvaldības institūcija publisko nevis konkrētu darbinieku atalgojumu, bet gan darba
samaksas kopējo apmēru sadalījumā pa amatu grupām.
Politiskā partija “Mūsu zeme” izsaka viedokli par Politisko organizāciju (partiju)
finansēšanas likumu, norādot, ka norma, kas paredz priekšvēlēšanu izdevumu apmēra
ierobežojumus pašvaldību vēlēšanās, neatbilst Satversmei.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību
privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, ka nav skaidrs, kā dzīvokļu
īpašnieki varēs izpirkt zem daudzdzīvokļu mājas esošo zemi gadījumā, kad tā ir ieķīlāta.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dabas
resursu nodokļa likumā”, aicinot noteikt, ka dabas resursu nodoklis netiek uzlikts par tādu
ražošanas atkritumu apglabāšanu, kurus nav iespējams pārstrādāt.
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dabas
resursu nodokļa likumā”, aicinot noteikt, ka Valsts ieņēmumu dienestam vispirms jāvēršas
pie nodokļu maksātāja, kurš nav samaksājis nodokli, un tikai pēc tam pie finanšu
nodrošinājuma devēja.
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Elektronisko sakaru likumā”, norādot, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra pilnvaras
pieprasīt no elektronisko sakaru komersantiem noslodzes datus varētu būt prettiesiskas.
Drošības nozares kompāniju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Ceļu
satiksmes likumā”, aicinot saglabāt normu, kas izņēmuma gadījumā ļauj inkasācijas
pakalpojumu sniedzējiem novietot transportlīdzekli stāvēšanai neatļautā vietā.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Kooperatīvo sabiedrību likums”, norādot,
ka šis likums būtu jāpiemēro arī garāžu īpašnieku kooperatīviem.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Darba
likumā”, aicinot noraidīt priekšlikumu par to, ka darba devējam nav tiesību pieprasīt, lai
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potenciālajam darbiniekam būtu svešvalodu zināšanas.
II. Viedokļi

76

Par Saeimas darbu

3

Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm uz iesniegumiem.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

21

Rīgas Centra humanitārā vidusskola izsaka kritisku viedokli par Ministru kabineta 2016. gada
5. jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības
iestādēs”, norādot, ka minēto noteikumu dēļ virkne izglītības iestāžu varētu zaudēt mācību
plānu īstenošanai nepieciešamo finansējumu.
Vides konsultatīvā padome izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu
“Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 940 “Noteikumi par
mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu
un to buferzonu noteikšanu””, iebilstot pret to tālāku virzību.
Starptautisko inovatīvo farmācijas firmu asociācija izsaka viedokli par to, ka Nacionālajam
veselības dienestam būtu elektroniski jāinformē bioloģisko zāļu iesniedzēji par plānotajām
izmaiņām kompensējamo zāļu sarakstā 30 dienas pirms lēmuma stāšanās spēkā.
SIA “KARLO MOTORS” izsaka viedokli par strīdu ar Valsts ieņēmumu dienestu, norādot, ka
vienmēr bijis godprātīgs nodokļu maksātājs, tādēļ šis strīds būtu jārisina konstruktīvi, nevis
tiesas ceļā.
Biedrība “Brīvkalni 1” izsaka viedokli par Babītes novada pašvaldības darbu, norādot, ka
pašvaldībai būtu jāuzbūvē ceļš, lai nodrošinātu Brīvkalnos esošo nekustamo īpašumu
īpašniekiem iespēju piekļūt saviem īpašumiem.
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija izsaka viedokli par VSIA “Autotransporta direkcija”
sagatavoto projektu sabiedriskā transporta organizēšanai reģionālās nozīmes maršruta tīklos
no 2021. gada līdz 2030. gadam un uzskata, ka šis projekts ir pārsteidzīgs, jo vēl nav
apstiprināts Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam.
Būvmateriālu ražotāju asociācija un Ārvalstu investoru padome Latvijā izsaka viedokli, ka
nebūtu vēlams mainīt elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes regulējumu.
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par pašreizējā skolas gaitu uzsākšanas vecuma
saglabāšanu”, iebilstot pret Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri noteikt, ka bērniem jāiet
skolā no sešu gadu vecuma (11 034 paraksti).
Privātpersonas izsaka viedokli par izglītības un zinātnes ministra izteikumiem attiecībā uz
citu politisko partiju, par ekonomikas ministra darbu saistībā ar elektroenerģijas obligātā
iepirkuma komponentes ieviešanu un par atbildes vēstuli, kas saņemta no Finanšu
ministrijas.
Privātpersona izsaka viedokli, ka Latvijas Bankas prezidenta aizturēšana ir nepamatota.
Privātpersona izsaka viedokli, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un
Ģenerālprokuratūra strādā nekvalitatīvi.
Privātpersona izsaka viedokli, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijā būtu jāveic pēdējos
gados pieņemto lēmumu audits.
Privātpersonas izsaka viedokli par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbu saistībā ar
aprēķināto darba stāžu.
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par vēstulēm, ko saņēmusi no Rīgas Sociālā dienesta.
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Par situāciju valstī

25

Latvijas Ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par e-veselības sistēmas trūkumiem, kuru
dēļ ir apdraudēts pacientu ārstēšanas process.
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par nerezidentu iespēju izrakstīt receptes e-veselības
sistēmā un norāda, ka nerezidenti ir spiesti recepšu izrakstīšanai izmantot cita ārsta
personas datus.
Biedrība “Veselības projekti Latvijai” izsaka viedokli par situāciju farmācijas nozarē un
iespējām to uzlabot.
Vides konsultatīvā padome izsaka viedokli, ka valsts lauksaimniecības politika ir jāplāno tā,
lai pēc iespējas mazinātu nepieciešamību lietot pesticīdus.
Latvijas Rakstnieku savienība izsaka kritisku viedokli par bibliotēku tīkla optimizāciju
Latvijas laukos un iespējamību, ka tiks saīsināts bibliotēku darba laiks.
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par situāciju finanšu sektorā un iesaka
pasākumus, kas būtu jāveic, lai uzlabotu šā sektora reputāciju, piemēram, jānosaka
stingrākas prasības kredītiestāžu darbiniekiem.
Latvijas Raidorganizāciju asociācija izsaka viedokli par bezmaksas zemes apraides turpmāko
finansējumu, norādot uz attiecīgo pārraižu sociālo raksturu un to, ka no šīm pārraidēm
komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi faktiski negūst peļņu.
Priekules novada senioru biedrība “Zilais lakatiņš” izsaka viedokli, ka nepieciešams
palielināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo pensijas minimumu.
Cēsu Invalīdu biedrība izsaka viedokli, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana trešās
grupas invalīda ienākumiem ir diskriminējoša.
Latviešu Strēlnieku apvienība un privātpersonas izsaka negatīvu viedokli par pensiju apmēru.
Privātpersona izsaka viedokli
psihoneiroloģiskajā slimnīcā.

par

publiskajā

telpā

apspriesto

situāciju

Ainažu

Privātpersona izsaka viedokli, ka daudzdzīvokļu māju īpašnieku un zem šīm mājām esošās
zemes īpašnieku savstarpējās attiecības nav pienācīgi noregulētas.
Privātpersona izsaka viedokli par lauksaimniecības nozares attīstību un nepieciešamību
veicināt zemnieku saimniecību veidošanos.
Privātpersonas izsaka viedokli par korupciju valstī, par pensiju sistēmu, gaidāmajām
vēlēšanām, elektroenerģijas tirgu, demogrāfisko situāciju, pārtikas produktu un medicīnas
pakalpojumu cenām.
Citi viedokļi
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Eiropas Latviešu apvienība izsaka viedokli par gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām,
norādot, ka vēlēšanu procesa pilnveidošanas labad būtu jāveido vēlēšanu iecirkņi ārzemēs,
lai arī tur dzīvojošie latvieši varētu efektīvi piedalīties šajās vēlēšanās.
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par ārvalstu televīzijas
programmu turētāju iespējām manipulēt ar Latvijas informatīvo telpu.
Biedrība “Par Satversmi” izsaka viedokli par Satversmes tekstā pieļautām gramatikas
kļūdām.
Latvijas Ukraiņu kongress izsaka viedokli par Krievijas prezidenta vēlēšanu rīkošanu Krimā,
norādot, ka tas ir kārtējais Krievijas mēģinājums leģitimēt Krimas aneksiju.
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Privātpersona izsaka viedokli par Amerikas Savienoto Valstu prezidenta izteikumiem.
Privātpersona izsaka viedokli par stacionāra “Gaiļezers” darbiniekiem saistībā ar to
sniegtajiem pakalpojumiem.
Privātpersona izsaka negatīvu viedokli par plašsaziņas līdzekļos izplatīto informāciju, ka
privātmāju īpašniekiem būs par saviem līdzekļiem jāierīko ūdens mērītāja mezgls.
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju, kas izveidojusies attiecībā uz denacionalizētā
namā esošu dzīvokli, kuru nelikumīgi, izmantojot uzvārdu sakritību, ieguvusi cita persona.
Privātpersona izsaka viedokli, ka Līgovakara un Jāņu laikā Latvijas Radio 2 vajadzētu raidīt
tikai ar šiem svētkiem saistītas dziesmas.
Privātpersonas izsaka viedokli par algas apmēru, dzīves apstākļiem, pāreju no ziemas laika
uz vasaras laiku un nepieciešamību pasē norādīt asins grupu.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sūdzas par Izglītības un zinātnes
ministriju, norādot, ka iecere noteikt, ka bērni sāk iet skolā no sešu gadu vecuma, ir
sasteigta un nav izanalizēti iespējamie ar to saistītie riski.
Vispārizglītojošo internātskolu direktori, pedagogi, tehniskie darbinieki un skolēnu vecāki
sūdzas par Izglītības un zinātnes ministriju saistībā ar vispārizglītojošo internātskolu
slēgšanu.
SIA “SPN Tehnoloģija plus” sūdzas par Valsts ieņēmumu dienestu saistībā ar uzņēmumā
veikto nodokļu auditu.
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienestu, norādot, ka tas atsakās atmaksāt
transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa pārmaksu, kas radusies sakarā ar to, ka netika
piemēroti daudzbērnu ģimenēm paredzētie nodokļa atvieglojumi.
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienestu, norādot, ka tas vēlas piedzīt
uzņēmumu ienākuma nodokli par zemnieku saimniecības darbību, lai gan tā jau pirms
vairākiem gadiem ir bankrotējusi.
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienestu, norādot, ka tas atsakās atjaunot SIA
“ETNA” darbību.
Privātpersona sūdzas par Veselības ministriju, norādot, ka tai liegta iespēja nokļūt
Kardioloģijas zinātniski pētnieciskā institūta aprūpē.
Privātpersona sūdzas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, norādot, ka tā atteikusies
izsniegt Latvijas pilsoņa pasi.
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru saistībā ar veikto pensijas
aprēķinu.
Privātpersona sūdzas par Veselības inspekcijas veikto ekspertīzi.
Privātpersonas sūdzas par Rīgas domi saistībā ar teritorijas sakopšanu Mežciemā, par
Jūrmalas domi saistībā ar to, ka personai tika liegts piedalīties pašvaldību vēlēšanās, par
Limbažu novada domi saistībā ar mazo bibliotēku optimizāciju un par Saldus novada domi
saistībā ar ceļu uzturēšanu.
Privātpersonas sūdzas par Daugavgrīvas cietuma administrāciju saistībā ar to, ka netiek
izsniegti nepieciešamie medikamenti, un par Valmieras cietuma administrāciju saistībā ar
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to, ka ieslodzītajiem tiek doti produkti, kuru derīguma termiņš ir beidzies.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu
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Privātpersona sūdzas par Administratīvo rajona tiesu saistībā ar tās prasību samaksāt valsts
nodevu par pieteikuma iesniegšanu.
Privātpersona sūdzas par tiesu darbu saistībā ar spriedumu, kas, pēc tās domām, ir pieņemts
bez pierādījumiem un izmeklēšanas.
Privātpersona sūdzas par tiesu un norāda, ka, taisot notiesājošu spriedumu, kopējā brīvības
atņemšanas soda termiņā nav ieskaitīts laiks, kuru tā pavadījusi apcietinājumā citā valstī.
Citas sūdzības
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Latvijas Samariešu apvienība sūdzas par to, ka pārtikas produkti lielos daudzumos tiek
izmesti atkritumos.
Privātpersonas sūdzas par AS “Latvenergo” saistībā ar brīdinājumu par elektrības atslēgšanu
un par SIA “Baltcom” saistībā ar abonēšanas maksas pieaugumu.
Privātpersona sūdzas par dzīvojamās mājas apsaimniekotāju SIA “Rusova Nami” un norāda,
ka, veicot dzīvokļu īpašnieku kopības aptauju, nav ievērots Dzīvokļa īpašuma likums.
12
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