VALSTS PREZIDENTS
IESNIEDZ LIKUMA
IEROSINĀJUMU
(Satversmes 47. pants)

VALSTS PREZIDENTA VIETA UN
LOMA LIKUMDOŠANAS PROCESĀ
SAEIMAS PREZIDIJS

ATBILDĪGĀ KOMISIJA
IESNIEDZ
LIKUMPROJEKTU
(Satversmes 65. pants)

VALSTS PREZIDENTS
IESNIEDZ
LIKUMPROJEKTU
(Satversmes 65. pants)
Satversmes 65. pantā likumprojektu
iesniegšanas tiesības ir paredzētas
Valsts
prezidentam,
Ministru
kabinetam, Saeimas komisijām, ne
mazāk kā pieciem deputātiem un ne
mazāk kā vienai desmitajai daļai
vēlētāju.

Ja Saeimas komisija atbalsta Valsts
prezidenta likuma ierosinājumu, tad
tā izstrādā attiecīgu likumprojektu un
to
iesniedz
Saeimai.
Likuma
ierosinājumā izteiktie apsvērumi var
būt
pamats,
lai
attiecīgu
likumprojektu iesniegtu arī citi
Satversmes 65. pantā minētie
subjekti.

SAEIMA

LIKUMPROJEKTA
1. LASĪJUMS

VALSTS PREZIDENTS
IESNIEDZ
PRIEKŠLIKUMUS

Ja Saeima ar ne mazāk kā divu trešdaļu balsu
vairākumu pieņem likuma steidzamību, tad
Valsts prezidents nevar prasīt šāda likuma
otrreizēju caurlūkošanu un nevar apturēt tā
publicēšanu. Šādā gadījumā likumprojekts tiek
skatīts divos lasījumos.

LIKUMPROJEKTA
2. LASĪJUMS

Saeimas kārtības ruļļa 95. pantā
priekšlikumu
iesniegšanas
tiesības ir paredzētas Valsts
prezidentam, Ministru kabineta
locekļiem, Saeimas komisijām,
deputātiem
un
citiem
subjektiem.

LIKUMA
STEIDZAMĪBA
(Satversmes 75. pants)
LIKUMPROJEKTA
3. LASĪJUMS

LIKUMA
IZSLUDINĀŠANA
(Satversmes 69. un 70. pants)

VALSTS PREZIDENTS

LIKUMA NODOŠANA
OTREIZĒJAI
CAURLŪKOŠANAI
(Satversmes 71. pants)
Jāsniedz pamatojums. Ja
Saeima likumu negroza, tad
Valsts prezidents otrreiz
ierunas nevar celt.

LIKUMA
PUBLICĒŠANAS
APTURĒŠANA
(Satversmes 72. un 73. pants)

Satversmes tiesas likumā Valsts
prezidentam
ir
paredzētas
tiesības iesniegt pieteikumu par
likumu un starptautisko līgumu
atbilstību
Satversmei,
citu
normatīvo
aktu
atbilstību
augstāka juridiska spēka tiesību
normām un citu tiesību aktu
atbilstību. Šādas tiesības ir
piešķirtas vairākiem subjektiem.

VALSTS PREZIDENTS
IESNIEDZ PIETEIKUMU
SATVERSMES TIESĀ

LIKUMS STĀJAS
SPĒKĀ
(Satversmes 69. pants)

SATVERSMES TIESA
ATCEĻ LIKUMU

LIKUMA ATCELŠANA
TAUTAS NOBALSOŠANĀ
(Satversmes 74. pants)

Piezīme. Saskaņā ar Satversmes 78. pantu, ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesība iesniegt Valsts prezidentam pilnīgi izstrādātu likumprojektu, kuru prezidents
nodod Saeimai. Šādā gadījumā Valsts prezidents pilda starpnieka lomu bez iespējas ietekmēt likumprojekta saturu. Ja Saeima likumprojektā izdara grozījumus pēc satura vai
likumprojektu noraida, obligāti rīkojama tautas nobalsošana.
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