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tiesu politikas 
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pilsonības likuma
grozījumu apakškomisija
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2.
sociālās drošības
apakškomisija
/ 85 sēdes /

1. Juridiskā komisija
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2.
Sociālo un darba
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3.
Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisija

/ 267 sēdes /



16 būtiski lēmumi

Atzīst dubultpilsonību
Fundamentālas izmaiņas Pilsonības 
likumā pieļauj dubultpilsonību un maina 
pilsonības piešķiršanas kārtību nepilsoņu 
bērniem un ārvalstīs dzimušiem pilsoņu 
bērniem

Satversmes preambula
11.Saeima valsts pamatlikumu papildina 
ar preambulu. Satversmes ievadā norādīti 
Latvijas valsts mērķi un valstiskuma 
vēsturiskās attīstības nozīmīgākie punkti, 
kā arī pamati, uz kuriem balstās Latvijas 
valsts un sabiedrība

Budžeta plānošana vidējā termiņā
Ieviesta valsts budžeta plānošana vidējā 
termiņā. Parlaments tagad pieņem ne vien 
kārtējo budžetu, bet arīdzan budžeta 
ietvaru tuvākajiem trim gadiem

Eiro ieviešana un virzība uz OECD
Saeima nosaka eiro ieviešanas kārtību un 
groza vairāk nekā 100 saistītos likumus. 
Latvija sākusi strādāt pie  
“mājasdarbiem”, lai sagatavotos dalībai 
OECD

„Nulles deklarācija”
Fiziskajām personām noteikts pienākums 
2012.gadā deklarēt savu mantisko 
stāvokli. Tas padara iedzīvotāju finansiālo 
stāvoli caurskatāmāku un palīdz ierobežot 
pelēko ekonomiku

Atklāta amatpersonu ievēlēšana
Respektējot vēlētāju tiesības zināt katra 
deputāta balsojumu un motivāciju, 
Saeima atteikusies no amatpersonu 
ievēlēšanas aizklātā procedūrā 

Elektroenerģijas un gāzes tirgus
liberalizācija

Pieņemts lēmums elektroenerģijas tirgu 
mājsaimniecībām atvērt no 2015.gada 
1.janvāra, bet gāzes tirgu atvērs ne agrāk
kā 2017.gada aprīlī

Tieslietu sistēmas reformas
Īstenota pāreja uz „tīrajām” tiesu 

instancēm, vienkāršots un optimizēts 
tiesvedības process, lai atslogotu tiesas 

un saīsinātu lietu izskatīšanas laiku



Modernizēta kriminālsodu politika
Būtiski pārskatīts Krimināllikums, lai 

sekmētu likumu ievērošanu un atturētu 
notiesātos no atkārtotiem pārkāpumiem. 
Mainīta sodu klasifikācija, samazinātas 
cietumsodu minimālās un maksimālās 

robežas

Aizsardzības budžetam –
divi procenti no IKP

Finansējums valsts aizsardzībai katru 
gadu pieaugs, 2020.gadā sasniedzot 

divus procentus no iekšzemes 
kopprodukta. Tas ļaus mērķtiecīgi 

paaugstināt valsts aizsardzības spējas un 
izpildīt Latvijas saistības NATO

Lauksaimniecības zemi – ražošanai
Lai veicinātu lauksaimniecības 

produkcijas ražošanu un ierobežotu 
spekulācijas ar zemi, Saeima noteica,

ka priekšroka zemes iegādei laukos būs 
tiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecību. 
Saskaņā ar jauno likumu viena persona 
varēs iegādāties ne vairāk kā 2000 ha 

lauksaimniecības zemes 

„Čekas maisu” publiskošana
Bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) 
dokumenti publiski būs pieejami pēc to 
zinātniskās izpētes, kas būs jāveic līdz 
2018.gada 31.maijam. VDK materiālu 

izpēte uzticēta speciālai valdības 
izveidotai starpnozaru komisijai

Pastiprināta atbildība
būvniecības jomā

Jaunais Būvniecības likums paredz 
paātrināt būvniecības procesus un 

mazināt administratīvo slogu būvniekiem. 
Līdztekus būtiski pastiprināta būvdarbu 
uzraudzība un tajos iesaistīto personu 

atbildība

Privātpersonu maksātnespējas
reforma

Būtiski samazināti parādu dzēšanas 
termiņi privātpersonu maksātnespējas 
procesā un ieviests tā sauktais nolikto 

atslēgu princips mantai, kas kalpojusi kā 
nodrošinājums. Veikti arī būtiski 

uzlabojumi juridisko personu 
maksātnespējas regulējumā, cita starpā 
ierobežojot tā dēvēto izsoļu reiderismu

Nostiprina nesmēķētāju tiesības

Saeima nostiprina principu, ka 
nesmēķētāju tiesības ir prioritāras pār 
smēķētāju interesēm un nosaka 
plašākus smēķēšanas ierobežojumus. 
Aizliegts smēķēt bērnu klātbūtnē, kā arī 
ikvienā publiskā vietā, kur tas traucē 
citiem. Noteikti arī stingrāki tabakas 

tirdzniecības ierobežojumi

„Spaiss” padzīts no legālā tirgus

„Spaiss” faktiski pielīdzināts parastajām 
narkotikām un par tā tirgošanu draud 
brīvības atņemšana, noteikta atbildība 
arī par lietošanu. „Legālās narkotikas” 
vairs neeksistē - vielas, kuras vēl nav 
iekļautas narkotisko vielu sarakstā, bet 
cilvēka veselībai var radīt līdzvērtīgus 
draudus, tiek definētas kā jaunas 
psihoaktīvās vielas un to apritei tiek 

noteikts pagaidu aizliegums
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