Latvijas Republikas Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats
par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā
laika posmā no 2019. gada 1. maijam līdz 2019. gada 31. maijam
Saņemti iesniegumi
kopskaitā
individuālie
no vairākām privātpersonām
anonīmie

635
62
13
1

Saņemto iesniegumu tematika
Likumdošanas priekšlikumi
Viedokļi
Sūdzības
Informācijas pieprasījumi
Dažādi iesniegumi

167
57
38
14
359

Iesniegumu saņemšanas veidi
Personīgi
Pa pastu
Pa e-pastu saeima@saeima.lv
No portāla www.latvija.lv

26
391
205
3

Saņemto iesniegumu adresāti
Saeima
Saeimas Prezidijs
Deputāti
Frakcijas
Komisijas
Struktūrvienības

31
5
1183
25
163
28

Valoda
Latviešu valoda
Svešvalodas
Sagatavotas atbildes
tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas
priekšsēdētāja Janīna Kursīte-Pakule

631
4
90
3

Tematika

Saņemto
iesniegumu
skaits

I. Likumdošanas priekšlikumi

167

Ārlietu jautājumi

2

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina likumprojektā “Grozījumi Starptautisko
un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums” noteikt tiesības līgumā paredzēt
detalizētākus noteikumus gadījumiem, kad pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma
izpildes.
Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

11

Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
privātajiem pensiju fondiem”” iesniegtajiem priekšlikumiem, kas attiecas uz tiesībām pārcelt
uzkrāto papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu, kā arī šo tiesību īstenošanas kārtību.
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā
“Par grāmatvedību””, norāda, ka tajā ietvertais regulējums neatbilst likumprojekta
anotācijai, Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcijai, Administratīvās atbildības
likumam, kā arī ievieš daudz bargākus sodus, nekā paredz pašlaik spēkā esošais Administratīvo
pārkāpumu kodekss, un sniedz priekšlikumus attiecībā uz soda apmēru par gada pārskata vai
konsolidētā gada pārskata neiesniegšanu noteiktajos termiņos.
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija izsaka viedokli par priekšlikumu likumprojektam
“Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””, kas paredz diferencēt bezalkoholiskos dzērienus
pēc cukura daudzuma un palielināt tiem akcīzes nodokli, un aicina šobrīd nevirzīt otrajam
lasījumam minēto normu, lai dotu iespēju gan ražotājiem, gan veselības nozares pārstāvjiem
sniegt izvērtējumu par dažādu cukura aizvietotāju ietekmi uz cilvēka centrālo nervu sistēmu
un veselību kopumā.
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par priekšlikumu likumprojektam
“Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””, kas paredz diferencēt bezalkoholiskos dzērienus
un palielināt tiem akcīzes nodokli, un uzskata, ka tas ir pretrunā ar Valsts nodokļu politikas
pamatnostādnēm 2018.-2021. gadam.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
likumā “Par akcīzes nodokli””, iebilst pret priekšlikumu ieviest diferencēto akcīzes nodokļa
likmi bezalkoholiskajiem dzērieniem un aicina Veselības ministriju sagatavot informatīvu
ziņojumu par cukura patēriņa problemātiku un ietekmi uz sabiedrības veselību.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” un “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” saistībā ar
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadības iecelšanas kārtību un funkcijām, norādot, ka
iebilst pret profesionālas komisijas vadības aizstāšanu ar politisku vadību.
Juridiskie jautājumi
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Latvijas Būvuzņēmēju partnerība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un aicina noteikt, ka galvenajam būvdarbu veicējam par
normatīvajos aktos noteiktās elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas neieviešanu uzliek
sodu no 140 līdz 1040 eiro par katru dienu.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektiem “Grozījumi likumā “Par
Latvijas valsts ģerboni””, “Grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu
likumā”, “Grozījumi Ģerboņa likumā” un “Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts himnu””
saistībā ar institūciju dalīto kompetenci administratīvo sodu piemērošanā un aicina no
minētajiem likumprojektiem izslēgt norādes uz pašvaldības administratīvo komisiju un
apakškomisiju.

2

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija aicina virzīt apstiprināšanai
likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā” saistībā ar parādu piedziņas sistēmas
pilnveidošanu, lai faktiski būtu iespējams atgūt parādus par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pakalpojumiem un saņemtajiem ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistītajiem pakalpojumiem.
Privātpersona izsaka viedokli par Civillikumā iekļauto to ezeru sarakstu, kuros zvejas tiesības
pieder valstij, un aicina no šā saraksta izslēgt Dukanu ezeru.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma
atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai””,
kas paredz vairāku sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kalēji” piederošu nekustamo īpašumu
atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, un aicina noslēgt draudzības pirkuma līgumu.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Latvijas Preses izdevēju asociācija izsaka viedokli par drukāto preses izdevumu pieejamību
valsts valodā un aicina līdz pieciem procentiem samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi
preses izdevumu mazumtirdzniecībai un abonēšanai.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sabiedrības
integrācijas fonda likumā” un aicina Sabiedrības integrācijas fonda padomes sastāvā iekļaut
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi.
Publiskās atmiņas centrs norāda, ka neatbalsta likumprojektu “Grozījumi likumā “Par bijušās
Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta
ar VDK konstatēšanu””.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība aicina atlikt likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā”
izskatīšanu sakarā ar kompetenci sodu piemērošanā, jo nepieciešams precizēt kompetences
sadalījumu attiecībā uz pašvaldības administratīvo komisiju.
Privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” un
aicina saglabāt valsts finansējumu profesionāli orientēta virziena vispārizglītojošām skolām.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi
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Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” normai, kas nosaka
atbildību par izbeigtām darījuma attiecībām, un aicina aizliegumu uzturēt anonīmus kontus
formulēt vispārīgāk, nevis sašaurināt ar konkrētu likuma subjektu uzskaitījumu.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, aicina
ievērot vienlīdzības principu un reģistru bezmaksas pieejamību attiecināt ne tikai uz
kredītiestādēm un apdrošināšanas komersantiem, bet arī uz jebkuriem citiem subjektiem.
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” un
aicina noteikt Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju un Valsts ieņēmumu dienestu par
atbildīgajām uzraudzības un kontroles iestādēm attiecībā uz zvērinātiem revidentiem un
zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kas sniedz nodokļu konsultāciju un grāmatvedības
ārpakalpojumus.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Latvijas Lielo slimnīcu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un aicina noteikt, ka valsts
amatpersona, kā arī koleģiāla institūcija var pieņemt ziedojumu publiskas personas
institūcijas vārdā, ja tā pieņemšana nerada interešu konfliktu un neietekmē lēmuma
pieņemšanu attiecībā un ziedotāju.

3

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un aicina paplašināt
noteikumus par to amatpersonu kategorijām, kurām jāiesniedz deklarācijas.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvesvietas
deklarēšanas likumā” un aicina noteikt, ka īpašnieks drīkst iesniegt Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldei aizliegumu tā nekustamajā īpašumā deklarēt dzīvesvietu.
Latvijas Īrnieku apvienība aicina likumprojektā “Dzīvojamo telpu īres likums” noteikt, ka
likums attiecināms uz īres līgumiem, kas noslēgti pēc likuma spēkā stāšanās, ka piespiedu īres
līguma termiņš ir neierobežots un tā izbeigšana pēc izīrētāja iniciatīvas ir iespējama tikai uz
tiesas nolēmuma pamata, savukārt izīrētājs var atkāpties no piespiedu īres līguma pēc
kompensācijas izmaksas īrniekam.
Latvijas Cilvēktiesību komiteja sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres
likums”, aicinot noteikt, ka gadījumos, kad īres līgumi, izņemot piespiedu īres līgumu, ir
beigušies ar īrnieka nāvi, īres tiesības nav mantojamas.
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija aicina virzīt tālāk likumprojektu
“Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, lai
nākotnē nerastos vēl sarežģītākas īpašuma sastāva formas.
Dekšāru pagasta iedzīvotāji pauž atbalstu Administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas
likumam, aicinot Dekšāru pagastu pievienot Varakļānu novadam un Varakļānu novadu
pievienot Latgales reģionam, kā tas bijis vēsturiski.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

117

Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Iepakojuma likumā”, kas paredz depozīta sistēmas ieviešanu dzērienu iepakojumam, un aicina
šo sistēmu ieviest nekavējoties, kā arī paredzēt iespēju to vēlāk paplašināt arī attiecībā uz
citiem iepakojuma veidiem.
Vides konsultatīvā padome izsaka viedokli par iepakojuma depozīta sistēmas piemērošanu
dzērienu iepakojumam un aicina veidot centralizētu depozīta sistēmu, paredzot, ka attiecīgā
tara tiek atdota atpakaļ tirdzniecības vietās.
Latvijas Iepakojuma asociācija izsaka viedokli par iepakojuma depozīta sistēmas izveidi,
aicina aktualizēt ekonomiski izdevīgas paplašinātās depozīta sistēmas koncepcijas izstrādi un
īstenošanu saprātīgos termiņos, kā arī sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi
Iepakojuma likumā”, aicinot izveidot iepakojuma reģistru, kura ietvaros tirdzniecības sistēmā
esošie pārtikas un nepārtikas produktu iepakojumi tiktu kvalificēti pārstrādājamos un otrreiz
lietojamos.
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija un Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija
sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Iepakojuma likumā” un aicina noteikt, ka
valsts uzrauga operatoru darbību un tiek ieviesta depozītsistēmas dalības maksa, kuru
depozīta sistēmas operatoram maksā iepakotājs.
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi
Iepakojuma likumā” un aicina noteikt, ka veikaliem, kas atrodas degvielas uzpildes staciju
teritorijā, nav pienākuma nodrošināt iepakojuma pieņemšanu.
Latvijas Tranzīta biznesa asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dzelzceļa
likumā” un aicina noteikt Valsts dzelzceļa administrācijas padomes sastāvu un pilnvaru
termiņu.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Autopārvadājumu likumā” un norāda, ka pašreizējā likumprojekta redakcija nepamatoti
ierobežo pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu un attīstību.
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Latvijas Taksometru arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Autopārvadājumu likumā” un aicina noteikt, ka publiski pieejamā teritorijā ar ierobežotu
piekļuvi taksometra pakalpojumus var sniegt taksometra vadītājs, kuram ir Autotransporta
direkcijas izsniegta atļauja sniegt pakalpojumu starptautiskas nozīmes transporta
infrastruktūras objektu publiskiem mērķiem paredzētajās teritorijās.
Latvijas Taksometru pārvadātāju darba devēju biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Autopārvadājumu likumā” attiecībā uz pārvadātāja definīciju, aicinot noteikt, ka
pārvadātājs ir taksometra vai vieglā automobiļa vadītājs, kas pēc pasūtījuma vai līguma ar
nosūtītāju, pasažieri vai uz cita tiesiska pamata uzņemas pārvadājuma saistības.
Biedrība “Taksometru pārvadājumu nozares darba devēju organizācija” sniedz priekšlikumus
likumprojektam “Grozījumi Autopārvadājumu likumā” un aicina ieviest taksometru nozarē
patentmaksu ar vienotiem tarifiem un regulētu taksometru skaitu.
Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība, biedrības “NĪSA, Nekustamā
īpašuma speciālistu apvienība” un “NĪLA, Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība” izsaka
viedokli par likumprojektu “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums” saistībā
ar prasību par nekustamā īpašuma darījumu starpnieku minimālo izglītības līmeni.
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija neatbalsta likumprojekta “Grozījumi Enerģētikas
likumā” tālāku virzīšanu pašreizējā redakcijā, jo nepiekrīt siltumenerģijas pārvades un
sadales licencēšanas aizstāšanai ar reģistrāciju un jēdziena “siltumenerģijas apgādes sistēmas
operatora licences darbības zona” izslēgšanai no likuma.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Biedrība “Liepājas politiski represēto klubs” aicina izdarīt grozījumus likumā “Par valsts
pensijām”, nosakot, ka par katru darba stāža gadu, kas pavadīts represijās, jāpalielina
piemaksa pie valsts noteiktās vecuma pensijas.
Citi jautājumi
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Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” izsaka viedokli par Satversmes tiesas spriedumu
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības publiskošanu,
norāda, ka attiecīgās informācijas pieejamība ir viens no demokrātiskas, atklātas, no
korupcijas brīvas un pilsoniskas sabiedrības priekšnoteikumiem, un aicina izstrādāt jaunu
regulējumu amatpersonu un publisku institūciju darbinieku atalgojuma publiskošanai.
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “KOKNESE” aicina grozīt likumus, liedzot
Uzņēmumu reģistrā ierakstīt atstādinātu kooperatīvās sabiedrības priekšsēdētāju un valdes
biedrus, ja kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces protokolā ir norādīts likumīgs
atstādināšanas iemesls.
II. Viedokļi
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Par Saeimas darbu

3

Latvijas Reklāmas asociācija izsaka viedokli par Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijas darbu.
Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildes vēstulēm.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par Ekonomikas ministrijas
sagatavoto starpziņojumu par Saeimas lēmuma “Par obligātās iepirkuma komponentes
atcelšanu” izpildes gaitu un norāda, ka ministrijas piedāvātie priekšlikumi neparedz nekādu
mehānismu obligātā iepirkuma samazināšanai vai pārtraukšanai koģenerācijas stacijām, kuras
par kurināmo izmanto dabasgāzi.

5

VAS “Latvijas Dzelzceļš” un tās atkarīgās sabiedrības izsaka viedokli par satiksmes ministra
apgalvojumiem, kas pausti publiski, izsakot neuzticību VAS “Latvijas Dzelzceļš” valdei.
Jelgavas 4. vidusskola izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas plānu no
2020./2021. mācību gada pārtraukt profesionāli orientētās mūzikas virziena pamatizglītības
programmas finansēšanu un aicina atcelt pamatizglītības standarta reformu.
Rīgas Stradiņa universitāte aicina pārskatīt jautājumu par juriskonsulta profesionālās
kvalifikācijas prasību likvidēšanas nepieciešamību un iekļaut juriskonsulta profesijas
standartu Ministru kabineta 2018. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 626 “Noteikumi par obligāti
piemērojamo profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas
kārtību”.
Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras ieceri turpmāk aizdevējiem izsniedzamo izziņu saturā neiekļaut informāciju par
personas saņemtā sociālā pabalsta tipu un norāda, ka šādas izmaiņas neveicinās vienlīdzību
finansējuma pieejamības aspektā.
Par situāciju valstī
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Latvijas Nedzirdīgo savienība izsaka viedokli par valstī būtisku notikumu - ar Eiropas
Parlamenta un Valsts prezidenta vēlēšanām saistītu un ar surdotulkojumu nodrošinātu
raidījumu translēšanu tikai VSIA “Latvijas Televīzija” interneta platformā, jo tādējādi tiek
diskriminēti nedzirdīgie skatītāji.
Privātpersonas izsaka viedokli par Valsts prezidenta vēlēšanām un Valsts prezidenta amata
kandidātiem.
Politisko partiju apvienība “Latviešu Nacionālisti” izsaka viedokli par Eiropas Parlamenta
vēlēšanu norisi Latvijā.
Privātpersona izsaka viedokli par Eiropas Parlamenta vēlēšanām un norāda, ka ārzemēs
dzīvojošie latvieši nav pietiekami informēti par vēlēšanu norisi.
130. Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrība izsaka
viedokli par Uzvaras pieminekļa demontāžu un norāda, ka tādējādi tiktu zaimota kritušo
karavīru piemiņa.
Privātpersona izsaka viedokli par ārvalstu pilsoņu iebraukšanu, uzturēšanos Latvijā un
izraidīšanu no Latvijas un aicina noteikt aizliegumu iebraukt un uzturēties Latvijā tādiem
ārvalstu pilsoņiem, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuriem ir vismaz divas sodāmības.
Privātpersonas izsaka viedokli par minimālās algas apmēru, Latvijas pensiju sistēmu un valsts
pabalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti.
Citi viedokļi

28

Privātpersona izsaka viedokli par 1990. gada 21. aprīlī sasaukto Latvijas pašvaldību sapulci un
norāda, ka vajadzētu vairāk publiski uzsvērt šīs sapulces dalībnieku nozīmi neatkarības
atjaunošanā.
Privātpersonas izsaka viedokli par VSIA “Latvijas Televīzija” darbinieku atalgojumu, par
sabiedriskā transporta biļešu cenām Rīgā, par izdienas pensiju pārrēķinu robežsardzes
darbiniekiem, par mazajām zemnieku saimniecībām, par ārstu speciālistu sertifikāciju un
resertifikāciju.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

22

Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” sūdzas par Satiksmes ministriju, norādot, ka tā nepilda
Saeimas iniciēto un Ministru kabineta izvirzīto uzdevumu izstrādāt ceļu finansēšanas modeli.

6

Privātpersona sūdzas par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbu saistībā ar
izlikšanu no dzīvokļa un citas dzīvojamās telpas neierādīšanu.
Privātpersona sūdzas par Ķekavas novada domes bezdarbību, kuras rezultātā tā nevar saņemt
apbūves atļaujas attiecībā uz saviem nekustamajiem īpašumiem.
Privātpersona sūdzas par Garkalnes novada pašvaldības darbu saistībā ar īpašuma apsekošanu
piebraucamā ceļa ierādīšanai.
Privātpersona sūdzas par VAS “Latvijas Pasts” plānoto vēstuļu nosūtīšanas cenu
paaugstināšanu un norāda, ka ieslodzītajiem vēstuļu sūtīšana ir galvenais finansiāli pieejamais
veids, kādā viņi var komunicēt ar personām ārpus ieslodzījuma vietas.
Privātpersona sūdzas par Jelgavas cietuma darbu, jo uzskata, ka ieslodzījuma vietā netiek
ievērotas personas datu aizsardzības prasības.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

6

SIA “Love Makeup” sūdzas par prokurora darbu saistībā ar piemēroto administratīvo sodu un
uzskata, ka tas ir prettiesisks.
Privātpersona sūdzas par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas, Zemgales apgabaltiesas
Aizkraukles tiesu nama tiesneses un Augstākās tiesas priekšsēdētāja, iespējams,
pretlikumīgām darbībām vairākos tiesvedības procesos.
Privātpersona sūdzas par Rīgas apgabaltiesas spriedumu civillietā.
Privātpersona sūdzas par cilvēktiesību pārkāpumiem un, iespējams, pretlikumīgām darbībām
krimināllietas izskatīšanas gaitā.
Citas sūdzības

10

Privātpersona sūdzas par dzīvokļu īpašnieku biedrības “Gatve 53”, iespējams, pretlikumīgām
darbībām, tai skaitā par remontdarbiem paredzētu finanšu līdzekļu iztērēšanu bezdarbības
rezultātā radušos parādu segšanai.
Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” atteikumu pagarināt noslēgto
trīspusējo - dzīvokļu īpašnieku kopsapulces pilnvarotās personas, pasūtītāja un pakalpojumu
izpildītāja - līgumu par lifta apkalpošanu un turpmāko remontu.
Privātpersona sūdzas par to, ka dzīvokļu īpašnieki pārdod dzīvokļus, nenomaksājot parādus
par apsaimniekošanas pakalpojumiem, un rezultātā parādsaistības ir visai mājai.
Privātpersona sūdzas par regulējumu, kas nosaka: ja zemes īpašnieks, uz kura zemes atrodas
daudzdzīvokļu nams, nesakopj sev piederošo teritoriju, viņam uzliek sodu, bet, ja sodu
nesamaksā, tiek uzlikts atkārtots sods, taču teritorija paliek nesakopta.
IV. Informācijas pieprasījumi

14

V. Dažādi iesniegumi
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs
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