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Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcijai
Politisko partiju apvienības "Saskaņas Centrs" frakcijai
Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai
Nacionālās apvienības
"Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcijai
Partiju apvienības "Par Labu Latviju" frakcijai
Saeimas Juridiskajai komisijai
Jāņa Erta
(adrese: Kronvalda bulvāris 10-24, Sabiedrības Līdzdalības Fonds)
un
Kristofa Blaua
(adrese: Kronvalda bulvāris 10-24, Sabiedrības Līdzdalības Fonds)

iesniegums par dienaskārtības iniciatīvām.
Rīgā, 2011. gada 8. jūnijā,
Sabiedrības iespējas iesaistīties politisko lēmumu pieņemšanā ir viena no svarīgākajām
demokrātiskas sabiedrības iezīmēm. Arī Latvijā šodien jau par pašsaprotamu tiek uzskatīts politiķu
pienākums skaidrot savus lēmumus un pirms to pieņemšanas konsultēties ar sabiedrību.
Mūsuprāt, laiks spert nākamo soli. Aktīva un politiskajos procesos ieinteresēta pilsoniskā sabiedrība
spēj ne tikai reaģēt uz politiķu izvirzītajām idejām, bet arī pati tās piedāvāt.
Šādu sabiedrības iniciētu likumu pilnveidojumu līdz šim Latvijā bijis maz. Skaidrojums tam
meklējams visai neilgajās demokrātijas tradīcijās, vēsturiskajā pagātnē, kā arī administratīvajos
šķēršļos, ko nepieciešams atrisināt, lai ierosinātu referendumu. Referenduma ierosināšanas process ir
dārgs un neelastīgs (iesniegto iniciatīvu Saeima nedrīkst juridiski koriģēt), turklāt ne mazums labu
ierosinājumu būtu pelnījuši nonākt Saeimas dienaskārtībā, taču sabiedrības vairākuma interese par
tiem nav tik liela, lai rīkotu referendumu.
Tādēļ lūdzam Jūs izmantot savas likumdošanas iniciatīvas tiesības, lai piešķirtu Latvijas iedzīvotājiem
jaunas iespējas iesaistīties Saeimas darbā. Pielikumā pievienojam nepieciešamās likumu izmaiņas,
kas Latvijā ieviestu jaunu tiešās demokrātijas instrumentu, ko citur pasaulē pazīst kā dienaskārtības
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iniciatīvu (1). Tas ļautu katrai idejai, kas spēj savākt noteiktu parakstu skaitu (piemēram, 10 000
parakstus), nonākt Saeimas darba kārtībā. Iesniedzējam būtu tiesības plenārsēdē uzrunāt Saeimu,
motivējot attiecīgās iniciatīvas iemeslus. Saeima tad ar savu balsojumu varētu vai nu ideju noraidīt
vai arī atdot to atbildīgajai komisijai tālākai izstrādei.
Šī ir ideja, kas ir ļoti tieši vērsta uz Saeimas un tautas tuvināšanu – grūti iedomāties vēl simboliski
spēcīgāku tuvināšanās žestu kā sabiedrības pārstāvji Saeimas tribīnē. Šāda iespēja ļautu Latvijas
iedzīvotājiem ne tikai ietekmēt Saeimas darba kārtību, bet arī palielinātu izpratni par Saeimas darbu,
veicinātu parlamentārā darba pilsonisko uzraudzību, attīstītu pilsoniskās līdzdalības spējas, kā arī
ļautu ievēlētajiem tautas priekšstāvjiem uzzināt par lielām sabiedrības grupām nozīmīgiem
jautājumiem.
Informējam, ka esam izveidojuši interneta platformu, kas katram ļautu ērti vākt parakstus savu ideju
piedāvāšanai valsts pārvaldei, t.sk. Saeimai. Interneta lapa manabalss.lv piedāvā iespēju gan nākt
klajā ar savām idejām, gan atbalstīt citu iesniegtās idejas par to, kā uzlabot Latvijas valsti. Šī iespēja ir
pieejama bez maksas. Paraksti tiek apliecināti, autorizējoties caur internetbanku.
Lūdzu sīkākai informācijai un turpmākiem kontaktiem sazināties ar Jāni Ertu un/vai Kristofu Blauu
(kontaktinformācijai 29387390, 26316413, sveiki@manabalss.lv, Kronvalda bulv. 10-24, Rīgā, LV-1010)

Ar cieņu,
Jānis Erts
Kristofs Blaus

1

http://www.idea.int/publications/direct_democracy/upload/direct_democracy_handbook_chapter4.pdf
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Pielikums Nr. 1

Grozījums Saeimas kārtības rullī
Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.,
24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002,
12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 2., 6., 12., 15., 17.nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2009, 205., 206. nr.; 2010, 178.nr.) šādu grozījumu:
Papildināt V sadaļu LIETU IZSKATĪŠANA ar 5.2 nodaļu šādā redakcijā:
“5.2 KOLEKTĪVAIS IESNIEGUMS
131.2 Ne mazāk kā 10000 Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir tiesības, norādot savu
vārdu, uzvārdu un personas kodu, iesniegt Saeimā kolektīvu iesniegumu, kas skar kādu
likumdošanas ceļā izskatāmu jautājumu. Parakstus kolektīvajam iesniegumam var vākt arī
elektroniski, ja tiek nodrošināta parakstītāju identiﬁkācija un ﬁzisko personu datu aizsardzības
drošums.
131.3 (1) Par saņemto kolektīvo iesniegumu, kas skar likumdošanas ceļā izšķiramu jautājumu,
Prezidijs ziņo Saeimai, kas lemj par kolektīvā iesnieguma nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo
komisiju, vai par iesnieguma noraidīšanu.
(2) Pirms balsošanas vārdu dod kolektīvā iesnieguma parakstītāju izvirzītajam pārstāvim (ja tāda nav,
tad pirmajam parakstītājam), kā arī diviem deputātiem: vienam — par, otram — pret priekšlikumu un
ne ilgāk kā piecas minūtes katram.
131.4 (1) Atbildīgā komisija kolektīvo iesniegumu izskata mēneša laikā, uz sēdi pieaicinot kolektīvā
iesnieguma parakstītāju pārstāvi.
(2) Ja atbildīgā komisija atbalsta kolektīvajā iesniegumā norādītā jautājuma risināšanu likumdošanas
ceļā, komisija izstrādā likumprojektu, kuru iesniedz Saeimā.
(3) Ja atbildīgā komisija neatbalsta kolektīvajā iesniegumā norādītā jautājuma risināšanu
likumdošanas ceļā, tā viena mēneša laikā sniedz kolektīvā iesnieguma parakstītājiem rakstveida
pamatotu atbildi.”
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