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Iesniegumi ir būtisks informācijas avots, 
ko Saeima izmanto savā ikdienas darbā. 
Tādēļ, lai paplašinātu iedzīvotāju līdzda-
lību likumdošanā, Saeima ir paredzējusi, 
ka ne mazāk kā 10  000  pilsoņu var vēr-
sties parlamentā ar kolektīvo iesniegumu. 

Iesniegumu var parakstīt Latvijas pilso-
ņi, kas tā iesniegšanas dienā sasnieguši 
16 gadu vecumu. Parakstus iespējams 
vākt arī elektroniski, ja tiek nodrošināta 
parakstītāju identifikācija un fizisko per-
sonu datu aizsardzība. Visiem iesnieg-
tajiem ne mazāk kā 10  000  parakstiem 
jābūt savāktiem par vienu un to pašu Sa-
eimai adresētu iniciatīvu.

Kas jānorāda 
kolektīvajā 
iesniegumā
• Adresāts – Latvijas Republikas Saeima.

• Prasījums Saeimai, īss tā pamatojums.

• Fiziskā persona (turpmāk – persona), 
kas pilnvarota pārstāvēt kolektīvā ie-
snieguma iesniedzējus, – tās vārds, uz-
vārds, adrese un kontaktinformācija 
(minētā informācija jānorāda salasāmi). 
Pilnvarotā persona nevar pārpilnvarot 
citu personu darboties tās vietā.

Kā iesniegt kolektīvo 
iesniegumu Saeimai

Pielikumā jāpievieno ne mazāk kā 
10 000 parakstu, un tas jānorāda iesnie-
gumā.

Kolektīvais iesniegums nedrīkst ietvert 
tādu prasījumu, kurš ir acīmredzami ne-
pieņemams demokrātiskā sabiedrībā vai 
klaji aizskarošs, nedrīkst pārkāpt vērtības, 
kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demo-
krātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēk-
tiesības, tostarp minoritāšu tiesības.

Ja kolektīvais iesniegums nosūtīts elek-
troniski, vienlaikus iesniedzama arī 
tehniskā informācija, kas apstiprina ko-
lektīvā iesnieguma parakstīšanu un ļauj 
pārliecināties par parakstītāju skaitu, 
katra parakstītāja vārdu, uzvārdu un per-
sonas kodu. 

Kolektīvā iesnieguma 
izskatīšana
Ne vēlāk kā 20 dienas pēc kolektīvā ie-
snieguma saņemšanas Saeimas Prezidijs 
(turpmāk – Prezidijs) izvērtē tā atbilstī-
bu Saeimas kārtības ruļļa prasībām, ja 
nepieciešams, nodod to pārbaudei Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvaldei, 
un lemj par šā iesnieguma nodošanu 
sākotnējai izvērtēšanai Saeimas Mandā-
tu, ētikas un iesniegumu komisijai. Uz 
Prezidija sēdi uzaicināma persona, kas 
pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnie-
guma iesniedzējus, bet pilnvarotās per-
sonas klātbūtne nav obligāta kolektīvā 
iesnieguma izskatīšanai. Ja Prezidijs 
konstatē, ka iesniegtais dokuments ne-
atbilst Saeimas kārtības ruļļa prasībām, 
atbildi uz to sniedz saskaņā ar Iesniegu-
mu likumu.

 Saeimas nams
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Ne vēlāk kā mēnesi pēc kolektīvā ie-
snieguma saņemšanas parlamentā sarī-
kojama Mandātu, ētikas un iesniegumu 
komisijas sēde, kurā veic kolektīvā ie-
snieguma sākotnējo izvērtēšanu. Komi-
sijas sēdes norisi ieraksta audioformātā.
Uz Mandātu, ētikas un iesniegumu ko-
misijas sēdi uzaicināma persona, kas 
pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesniegu-
ma iesniedzējus, deputāti no citām Saei-
mas komisijām un pārstāvji no institūci-
jām, kurus skar kolektīvajā iesniegumā 
ietvertais prasījums. Personai, kas piln-
varota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma ie-
sniedzējus, ir tiesības komisijas noteikta-
jā kārtībā pamatot kolektīvo iesniegumu 
un piedalīties tā apspriešanā.
Ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc kolek-
tīvā iesnieguma saņemšanas Mandātu, 
ētikas un iesniegumu komisija sagatavo 
ziņojumu par kolektīvā iesnieguma iz-
vērtēšanu komisijā un Saeimas lēmuma 
projektu par kolektīvā iesnieguma turp-
māko virzību.
Mandātu, ētikas un iesniegumu komi-
sijas ziņojumā iekļaujama informāci-
ja par kolektīvā iesnieguma sākotnējo 
izvērtēšanu komisijā, it īpaši kolektīvā 

iesnieguma iesniedzēju prasījumi un to 
pamatojums, uzaicināto personu viedok-
ļi, kā arī cita informācija, kuru komisija 
atzīst par nepieciešamu. 
Saeimas lēmuma projektā par kolektīvā 
iesnieguma turpmāko virzību norāda 
kolektīvā iesnieguma:
• iesniedzēju skaitu;
• būtības īsu izklāstu;
• vēlamo turpmāko virzību (piemēram, 

izveidot īpašu Saeimas komisiju attiecī-
ga likumprojekta sagatavošanai, nodot 
kolektīvo iesniegumu kādai institūci-
jai tālākai izvērtēšanai, uzdot Ministru 
kabinetam sagatavot koncepciju vai 
likumprojektu, atstāt bez izskatīšanas, 
noraidīt).

Saeimas lēmuma projektu par kolektīvā 
iesnieguma turpmāko virzību izskata Sa-
eimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisi-
ja kontrolē Saeimas lēmumā par kolektī-
vā iesnieguma turpmāko virzību noteik-
tā uzdevuma izpildi un, ja nepieciešams, 
var sagatavot citus Saeimas lēmuma 
projektus, lai nodrošinātu šā uzdevuma 
izpildi.

Iesnieguma virzība 
Saeimā 
Pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma 
informācija par viņa iesnieguma virzību 
un atbildes sniegšanas termiņu var tikt 
sniegta pa Saeimas informatīvo tālruni 
67087321 (darbdienās no pulksten  8.30 
līdz 17.00) vai e-pastu info@saeima.lv. Šo 
informāciju sniedz, ievērojot Iesniegumu 
likumu, Informācijas atklātības likumu un 
Fizisko personu datu apstrādes likumu.


