
 

 LATVIJAS REPUBLIKA 

7.SAEIMA (03.11.1998. - 02.11.2002.) 

 

Boriss Cilevičs 
 
Debatējis par šādiem 7. Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem: 

31.10.2002. "Imigrācijas likums".(3.lasījums) 

10.10.2002. "Grozījumi likumā "Repatriācijas likums"".(2.lasījums) 

19.09.2002. "Grozījumi Saeimas kārtības rullī".(2.lasījums) 

30.05.2002. "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(3.lasījums) 

16.05.2002. "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(2.lasījums) 

09.05.2002. 
"Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu 

likumā".(2.lasījums) 
 "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(2.lasījums) 

02.05.2002. "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā".(1.lasījums) 

14.03.2002. "Identifikācijas karšu un pasu likums".(2.lasījums) 

07.03.2002. "Patvēruma likums".(3.lasījums) 

28.02.2002. "Grozījumi Alkohola aprites likumā".(2.lasījums) 

21.02.2002. "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā".(3.lasījums) 

13.02.2002. 
"Par nacionālo interešu aizstāvību lauksaimniecībā iestāšanās sarunās ar 

Eiropas Savienību". 

07.02.2002. "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību".(1.lasījums) 

 "Par Saeimas pastāvīgo pārstāvju un viņu aizstājēju Eiropas Savienības 

Konventā apstiprināšanu" 

17.01.2002. "Grozījums likumā "Par svētku un atceres dienām"".(2.lasījums) 

29.11.2001. "Par valsts budžetu 2002.gadam".(2.lasījums) 

22.11.2001. "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"".(2.lasījums) 
 "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"".(2.lasījums) 

04.10.2001. "Par Eiropas Sociālo hartu".(1.lasījums) 

20.09.2001. "Par Valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu". 

13.09.2001. "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"".(1.lasījums) 

05.07.2001. "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". 
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 "Sabiedrības integrācijas fonda likums".(3.lasījums) 

22.03.2001. "Valsts aģentūru likums".(3.lasījums) 

15.03.2001. "Darba aizsardzības likums".(2.lasījums) 

08.03.2001. "Grozījumi Krimināllikumā".(2.lasījums) 

15.02.2001. "Grozījumi Radio un televīzijas likumā".(3.lasījums) 

01.02.2001. "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts karogu"".(2.lasījums) 

21.12.2000. "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".(2.lasījums) 

14.12.2000. "Grozījumi Radio un televīzijas likumā".(2.lasījums) 

07.12.2000. "Grozījumi "Enerģētikas likumā"".(2.lasījums) 
 "Grozījumi Pasta likumā".(3.lasījums) 

30.11.2000. "Grozījumi Satversmes tiesas likumā".(3.lasījums) 
 "Par valsts budžetu 2001.gadam".(2.lasījums) 

23.11.2000. "Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums".(1.lasījums) 

09.11.2000. "Dzīvesvietas deklarēšanas likums".(1.lasījums) 

05.10.2000. "Darba aizsardzības likums".(1.lasījums) 

 "Par piekrišanu Saeimas deputāta Pāvela Maksimova saukšanai pie 

administratīvās atbildības". 

15.06.2000. 
"Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav 

Latvijas vai citas valsts pilsonības"".(2.lasījums) 

18.05.2000. 
Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie noteikumi nr.432 

"Grozījumi Augstskolu likumā".(2.lasījums) 

05.05.2000. "Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam". (dok.nr.1898; nr.1899) 

23.03.2000. "Par telekomunikācijām".(1.lasījums) 

16.03.2000. "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"".(2.lasījums) 

 "Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav 

Latvijas vai citas valsts pilsonības"".(2.lasījums) 

17.02.2000. 
"Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav 

Latvijas vai citas valsts pilsonības"".(1.lasījums) 

09.02.2000. "Par Latvijas stratēģiju integrācijai Eiropas Savienībā." 

20.12.1999. "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā".(3.lasījums) 

09.12.1999. "Valsts valodas likums". 

25.11.1999. "Grozījumi likumā "Par budžetu un finansu vadību"".(2.lasījums) 

11.11.1999. "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā".(2.lasījums) 

 "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to 

apvienībām"". 

10.06.1999. 

 

22.04.1999. 

 

 

 

15.04.1999. 

 

 

"Grozījums Izglītības likumā".(2.lasījums) 

"Grozījumi Izglītības likumā".(3. lasījums) 

"Par Rīgas Aviācijas universitātes Satversmes apturēšanu". 

"Grozījumi likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un 

uzturēšanos Latvijas Republikā"".(3. lasījums) 

"Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvencijas 6.protokolu".(2.lasījums) 

"Par valsts budžetu 1999.gadam".(2.lasījums) 



25.02.1999. 

 

18.02.1999. 

 

"Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu 

komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(2.lasījums) 

"Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā".(3. lasījums) 

 

 

 


