LATVIJAS REPUBLIKA

8.SAEIMA (03.11.2002. - 02.11.2006.)

Boriss Cilevičs
Debatējis par šādiem 8.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem:
26.10.2006. "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu
saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK
konstatēšanu"".(likuma otrreizēja caurlūkošana)
12.10.2006. "Par kompensācijām īrniekiem, kuri lietojuši dzīvojamās telpas
denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā
līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajiem īpašniekiem vai viņu
mantiniekiem".( 1.lasījums)
28.09.2006. Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Kārļa
Šadurska, Lindas Mūrnieces, Solvitas Āboltiņas, Roberta Jurķa, Pētera
Ontužāna, Ulda Mārtiņa Klausa, Sarmītes Ķikustes, Aigara Pētersona,
Dzintara Zaķa un Gunta Bērziņa pieprasījumu Ministru prezidentam
Aigaram Kalvītim ''Par valdības vadītāja nespēju garantēt drošību un
tiesiskumu valstī''.
21.09.2006. "Grozījumi Darba likumā".(likuma otrreizēja caurlūkošana)
07.09.2006. "Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"
(Priekšlikums - "pret")
22.06.2006. "Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas
Republikā".(likuma otrreizēja caurlūkošana)
"Par pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas sākšanu".
15.06.2006. "Grozījumi Saeimas kārtības rullī".( 2.lasījums)
31.05.2006. "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"
(2.lasījums)
"Par pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas sākšanu".
25.05.2006. "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"
(2.lasījums)

"Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"
(2.lasījums)
"Likums par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas
Republikā" (3.lasījums)
11.05.2006. "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas
vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"".(3.lasījums)
06.04.2006. "Grozījumi Imigrācijas likumā".(3.lasījums)
"Tiesībsarga biroja likums".(3.lasījums)
02.03.2006. "Grozījumi Saeimas kārtības rullī".(3.lasījums)
"Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā".(1.lasījums)
09.02.2006. "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas
vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"" (1.lasījums)
19.01.2006. "Grozījums Repatriācijas likumā".(3.lasījums)
22.12.2005. "Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Einara Repšes finansiālo
darbību pārbaudei darbības laika pagarināšanu līdz 2006.gada
15.maijam".
01.12.2005. Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Jura
Sokolovska, Nikolaja Kabanova, Vladimira Buzajeva, Andra
Tolmačova, Andreja Aleksejeva, Jakova Plinera, Aleksandra
Golubova, Igora Solovjova, Sergeja Fjodorova un Martijana
Bekasova pieprasījumu Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim
"Par emigrāciju un demogrāfisko situāciju Latvijā".
"Politisko partiju likums".(2.lasījums)
10.11.2005. "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"".(2.lasījums)
20.10.2005. "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".(2.lasījums)
"Par valsts budžetu 2006.gadam".(2.lasījums)
29.09.2005. Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Jura
Sokolovska, Jakova Plinera, Nikolaja Kabanova, Andreja Aleksejeva,
Andra Tolmačova, Vladimira Buzajeva, Aleksandra Golubova, Igora
Solovjova, Martijana Bekasova un Sergeja Fjodorova pieprasījumu
Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim "Par to īrnieku interešu
aizstāvību, kuri īrē dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajam
īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā".
30.08.2005. "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2005.gadam"".(2.lasījums)
25.08.2005. "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2005.gadam"".(1.lasījums)
16.06.2005. "Grozījums Vispārējās izglītības likumā".(1.lasījums)
26.05.2005. "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību"
(1.lasījums)
"Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību"
(2.lasījums)
19.05.2005. "Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai".(1.lasījums)
12.05.2005. "Deklarācija par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku
Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma politikas
nosodījumu"(2.lasījums)

05.05.2005. "Pacientu tiesību likums".(1.lasījums)
17.02.2005. "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"".(3.lasījums)
"Grozījums Imigrācijas likumā".(2.lasījums)
10.02.2005. "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā".(2.lasījums)
20.01.2005. "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
(Priekšlikums - "par")
"Grozījumi Patvēruma likumā".(3.lasījums)
20.12.2004. "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"".(3.lasījums)
"Par valsts budžetu 2005.gadam".(2.lasījums)
09.12.2004. "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"".(2.lasījums)
"Grozījumi Repatriācijas likumā".(2.lasījums)
"Par situāciju Ukrainā sakarā ar prezidenta vēlēšanām".(1.lasījums)
02.12.2004. "Grozījumi likumā "Par policiju"".(2.lasījums)
"Grozījumi Autopārvadājumu likumā".(likuma otrreizēja caurlūkošana)
11.11.2004. "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"(2.lasījums)
28.10.2004. "Grozījumi Saeimas kārtības rullī".(3.lasījums)
Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Kārļa
Šadurska, Artura Krišjāņa Kariņa, Jura Dobeļa, Arta Kampara,
Leopolda Ozoliņa, Jāņa Strazdiņa, Andra Bērziņa, Pētera Kalniņa,
Staņislava Šķestera, Māra Grīnblata, Pētera Tabūna, Annas Seiles,
Lienes Liepiņas, Gunta Bērziņa, Ingrīdas Circenes un Pētera Ontužāna
pieprasījumu Ministru prezidentam Indulim Emsim "Par Latvijas
vēstures mācīšanu skolās".
21.10.2004. "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes
vēlēšanu likumā".(2.lasījums)
23.09.2004. "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē".(3.lasījums)
09.09.2004. "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".(3.lasījums)
"Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalību miera
nodrošināšanas operācijā Irākā Apvienoto Nāciju Organizācijas
daudznacionālo spēku sastāvā".
02.09.2004. "Par Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres atsaukšanu".
26.08.2004. "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam"".(2.lasījums)
21.07.2004. "Par uzticības izteikšanu ārlietu ministram Artim Pabrikam".
10.06.2004. "Par Imanta Rākina pirmstermiņa atsaukšanu no Nacionālās radio un
televīzijas padomes priekšsēdētāja amata".
03.06.2004. "Grozījumi Radio un televīzijas likumā".(2.lasījums)
"Par piekrišanu Saeimas deputāta Andra Tolmačova saukšanai pie
administratīvās atbildības".
"Par piekrišanu Saeimas deputāta Jakova Plinera saukšanai pie
administratīvās atbildības".
"Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums".(2.lasījums)
27.05.2004. "Par Alekseja Loskutova iecelšanu par Korupcijas novēršanas un

apkarošanas biroja priekšnieku".
"Par neuzticības izteikšanu īpašu uzdevumu ministram sabiedrības
integrācijas lietās Nilam Muižniekam".
19.05.2004. "Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav
Latvijas vai citas valsts pilsonības"".
06.05.2004. "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā".(2.lasījums)
22.04.2004. "Alkoholisko dzērienu aprites likums".(3.lasījums)
"Grozījumi Imigrācijas likumā".(2.lasījums)
07.04.2004. "Grozījumi Aizsargjoslu likumā". (Priekšlikums - "par")
01.04.2004. "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"".(2.lasījums)
11.03.2004. "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(3.lasījums)
Par deputāta Paula Kļaviņa atsaukšanu no Saeimas Nacionālās
drošības komisijas
09.03.2004. "Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam".
05.02.2004. "Grozījumi Izglītības likumā".(3.lasījums)
22.01.2004. "Grozījumi Izglītības likumā".(2.lasījums)
"Vēlētāju reģistra likums".(2.lasījums)
18.12.2003. "Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums".(2.lasījums)
02.10.2003. "Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas
Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti,
Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas
Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles
Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un
Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas
Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas
Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas
Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras
Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas
Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas
Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas
Savienībai".(1.lasījums)
11.09.2003. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi
nr.444 "Grozījumi Izglītības likumā".
19.06.2003. "Grozījumi likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
novēršanu"".(1.lasījums)
12.06.2003. "Grozījumi Krimināllikumā".(3.lasījums)
"Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā".
(2.lasījums)
29.05.2003. "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"".(3.lasījums)
Ziņojums par Latvijas Republikas valdības paveikto un iecerēto
Eiropas Savienības jautājumos
22.05.2003. "Grozījumi Krimināllikumā".(2.lasījums)

16.04.2003. "Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā"".(3.lasījums)
20.03.2003. "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"".
(2.lasījums)
19.03.2003. "Par Latvijas dalību starptautiskajā operācijā Irākas atbruņošanai".
13.03.2003. "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"".(3.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā"".(2.lasījums)
06.03.2003. "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
(Priekšlikums - "par")
"Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""
(1.lasījums)
06.02.2003. "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos operācijā
Afganistānā ANO Starptautisko drošības atbalsta spēku Nīderlandes
Karalistes kontingenta sastāvā".
Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Jāņa Jurkāna,
Alekseja Vidavska, Anatolija Mackeviča, Valērija Agešina, Jakova
Plinera, Ivana Ribakova, Vitālija Orlova, Vladimira Buzajeva,
Aleksandra Bartaševiča un Andreja Aleksejeva pieprasījumu Ministru
prezidentam Einaram Repšem "Par Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2001.gada 30.oktobra rīkojuma nr.53 neatbilstību Enerģētikas
likuma 20.1.pantam".
23.01.2003. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.559 "Grozījumi
Bērnu tiesību aizsardzības likumā".(1.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"".
(2.lasījums)
"Grozījumi Radio un televīzijas likumā".(1.lasījums)
19.12.2002. "Sabiedriskā labuma organizāciju likums".
12.12.2002. "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un
kārtību"".(2.lasījums)
05.12.2002. "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā".(1.lasījums)
21.11.2002. "Par pašvaldības aptauju".
"Par uzticības izteikšanu labklājības ministram, īpašu uzdevumu
ministram sabiedrības integrācijas lietās un īpašu uzdevumu ministram
bērnu un ģimenes lietās"

