Likumprojekts
Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē
Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādus grozījumus:
1. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā: “14. Ne mazāk kā piecdesmit
tūkstošiem vēlētāju ir tiesība ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas
atsaukšanu. Ja tautas nobalsošanā par Saeimas atsaukšanu nobalso
vairākums no balsotājiem un vismaz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas
vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, tad Saeima uzskatāma par atsauktu.
Tiesību ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu nevar
izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas, gadu pirms Saeimas pilnvaru
beigām, Valsts Prezidenta pilnvaru pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī agrāk
par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par Saeimas
atsaukšanu.
Vēlētāji nevar atsaukt atsevišķus Saeimas locekļus.”.
2. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā: “65. Likumprojektus var iesniegt
Saeimai Valsts Prezidents, ministru kabinets, Saeimas komisijas, ne mazāk
kā pieci deputāti, kā arī šinī Satversmē paredzētos gadījumos un kārtībā
piecdesmit tūkstoši vēlētāju.”.
3. Izteikt 72.pantu šādā redakcijā: “72. Valsts Prezidentam ir tiesības
apturēt likuma publicēšanu uz diviem mēnešiem. Viņam likuma
publicēšana ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas
locekļu. Šīs tiesības Valsts Prezidents vai viena trešā daļa Saeimas locekļu
var izlietot desmit dienu laikā, skaitot no likuma pieņemšanas Saeimā.
Šādā kārtā apturētais likums nododams tautas nobalsošanai, ja to pieprasa
ne mazāk kā piecdesmit tūkstoši vēlētāju. Ja augšminēto divu mēnešu laikā
šāds pieprasījums neienāk, tad pēc šī laika notecēšanas likums ir
publicējams. Tautas nobalsošana tomēr nenotiek, ja Saeima vēlreiz balso
par šo likumu un ja par tā pieņemšanu izsakās ne mazāk kā trīs ceturtdaļas
no visiem deputātiem.”.
4. Izteikt 77.pantu šādā redakcijā: “77. Ja Saeima grozījusi Satversmes
pirmo, otro, trešo, ceturto, sesto, septiņdesmit septīto vai septiņdesmit
astoto pantu, tad šādi pārgrozījumi, lai tie iegūtu likuma spēku, ir
apstiprināmi tautas nobalsošanā.”.

5. Izteikt 78.pantu šādā redakcijā: “78. Ne mazāk kā piecdesmit
tūkstošiem vēlētāju ir tiesība iesniegt Valsts Prezidentam pilnīgi izstrādātu
Satversmes grozījumu projektu vai likuma projektu, kuru Prezidents nodod
Saeimai. Ja Saeima to nepieņem bez pārgrozījumiem pēc satura, tad tas ir
nododams tautas nobalsošanai.”.
6. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā: “79. Tautas nobalsošanai nodotais
Satversmes pārgrozījums ir pieņemts, ja tam piekrīt vismaz puse no visiem
balsstiesīgiem.
Tautas nobalsošanai nodotais likumprojekts, lēmums par Latvijas dalību
Eiropas Savienībā vai būtiskām izmaiņām šīs dalības nosacījumos ir
pieņemts, ja balsotāju skaits ir vismaz puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās
piedalījušos vēlētāju skaita un ja vairākums ir balsojis par likumprojekta
pieņemšanu, Latvijas dalību Eiropas Savienībā vai būtiskām izmaiņām šīs
dalības nosacījumos.
Tautas nobalsošanai nodotais likumprojekts ir pieņemts arī tad, ja balsotāju
skaits ir vismaz viena piektā daļa no visiem balsstiesīgiem un vismaz 85%
no balsotājiem ir nobalsojuši par likumprojekta pieņemšanu.”.

