Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu

Grozījumi Iesniegumu likumā
Izdarīt Iesniegumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs,
22.nr., 22.11.2007.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
„(1) Likums nosaka kārtību, kādā privātpersona iesniedz un iestāde vai privātpersona, kas
īsteno valsts pārvaldes uzdevumus (turpmāk — iestāde), izskata dokumentu, kurā ietverts
iestādes kompetencē esoša sūdzība vai priekšlikums (turpmāk — iesniegums), un atbild uz
to, kā arī nosaka kārtību, kādā iestāde pieņem apmeklētājus. Atbilde pēc būtības šā likuma
izpratnē ir atbilde, kurā iestāde šā likumā noteiktā kārtībā informē privātpersonu par
rīcību, kas veikta attiecībā uz saņemto iesniegumu.”
2. Papildināt 2.pantu ar jaunu 11 daļu šādā redakcijā:
„(1)1
priekšlikums ir iesniegums, kurā privātpersona izsaka kādu priekšlikumu vai
ierosinājumu attiecībā uz iestādes darbību, darba organizāciju vai arī ierosina tiesību akta
projektu.”
3. Papildināt 2.pantu ar jaunu 12 daļu šādā redakcijā:
„(1)2 sūdzība ir privātpersonas viedoklis par iestādes vai tajā nodarbinātās personas
darbību, kurā ietverts negatīvs vērtējums vai aizrādījums par darbības neatbilstību.”
4. Papildināt 2.pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:
„(6) Šis likums neattiecas uz tiesību aktu skaidrojumiem un privātpersonu iesniegumiem,
kas vērsti uz subjektīvo tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.”
5. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar otru teikumu šādā redakcijā:
„Ministru kabinets apstiprina formu, kādā iesniedzamas sūdzības un priekšlikumi.”
6. Papildināt 5.panta trešo daļu ar otru teikumu šādā redakcijā:
„(3) Ja iestāde sniedz atbildi elektroniski ar iestādes interneta mājas lapas starpniecību,
privātpersonai atbilde uzskatāma par sniegtu ar brīdi, kad atbilde ievietota mājas lapā,
izņemot gadījumu, kad persona iesniegumā īpaši norādījusi, ka vēlas saņemt atbildi
rakstveidā.”
7. Papildināt 5.panta piekto daļu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:
„(5) privātpersonai ir tiesības saņemt atbildi uz sūdzību 10 darba dienu laikā attiecībā uz
iestādes pieņemto lēmumu par turpmāko rīcību par sūdzībā minētajiem faktiem. Galīgo
atbildi, ja tāda nepieciešama sniedz ne vēlāk kā gada laikā no sūdzības saņemšanas
datuma.”
8. Papildināt 7.panta pirmo daļu ar jaunu 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Iesniedzējs nav ievērojis sūdzības vai priekšlikuma iesniegšanai noteikto formu.”

9. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
„(1) Aizliegts bez sūdzības iesniedzēja piekrišanas izpaust informāciju, kas atklāj viņa
identitāti, izņemot gadījumu, kad iestādei saskaņā ar likumu šāda informācija ir jāizpauž.
Sūdzības saturs un atbilde uz to, ciktāl tā neizpauž iesniedzēja identitāti un citus personas
datus, ir vispārpieejama informācija. Šīs prasības jāievēro arī iestādei, kura saņēmusi
pārsūtīto iesniegumu no citas iestādes.”
10. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:
„(2) Priekšlikuma iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai nosaukums un
reģistrācijas numurs), priekšlikuma saturs un iestādes atbilde uz to ir vispārpieejama
informācija. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iestāde publisko šā panta pirmajā un
otrajā daļā noteikto vispārpieejamo informāciju.”
11. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
„(1) Iestādes rīcība tiek kontrolēta Valsts pārvaldes iekārtas likumā un citos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.”
12. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:
„(2) Neatbildēšana uz iesniegumu, atbildes nesniegšana likumā noteiktajā termiņā vai
kārtībā ir apstrīdama kā iestādes faktiskā rīcība, bet nav pārsūdzama. Sūdzības par
iestādes rīcību šā likuma piemērošanā izskata tiesībsargs.”
13. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:
„(3) Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas vai citāda atteikšanās atbildēt uz iesniegumu ir
apstrīdama kā administratīvais akts, bet nav pārsūdzama. Sūdzības par iestādes rīcību šā
likuma piemērošanā izskata tiesībsargs.”
14. Svītrot likuma pārējas noteikumu 3.punktu.
15. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Ministru kabinets līdz 2011.gada ___.novembrim apstiprina nosaka kārtību, kādā
publiskojama šā likuma 9.panta pirmajā un otrajā daļā minētās sūdzības un priekšlikumi,
kā arī iestādes atbildes uz tiem.”

