Saeima
1) Tiesības
(76.pants)

Ministru kabinets
grozīt

Satversmi 1) Likuma ierosināšana (65.pants)

2) Likumdošanas
tiesības 2)Lielas daļas civildienesta ierēdņu
(64.pants) – likuma ierosināšana iecelšana/apstiprināšana amatā
(65.pants),
likuma
teksta
izstrādāšana, likuma pieņemšana

Valsts prezidents
1)Likuma
65.pants)

ierosināšana

Tauta
(47., 1)Saeimas ievēlēšana (6.pants)

2)Tiesības prasīt likuma otrreizēju 2)Lemj par saeimas atlaišanu pēc
caurlūkošanu (71.pants) – izņemot, Valsts prezidenta ierosinājuma
ja ir pieņemta likuma steidzamība (48.pants)
(75.pants)
Ja Saeima likumu negroza, tad
Valsts prezidents otrreiz ierunas
nevar celt.
Valsts prezidentam ir tiesības
neizsludināt Saeimas pieņemtos
likumus. 7 dienu laikā, skaitot no
likuma pieņemšanas Saeimā,
Valsts prezidents motivētā rakstā
Saeimas priekšsēdētājam var
prasīt
likuma
otrreizēju
caurlūkošanu. Ja Saeima likumu
negroza, tad Valsts prezidentam
ir tiesības šo likumu tomēr
neizsludināt, bet nodot to atpakaļ
Saeimai pēc nākošām vēlēšanām
vēlreizējai
apspriešanai.
Ja
Saeima jaunā sastāvā likumu
negroza, tad Valsts prezidents
otrreiz ierunas nevar celt. (ZS)
Ja Saeima ar ne mazāk kā divu
trešdaļu balsu vairākumu pieņem

likuma steidzamību, un pie tam
Valsts prezidents nav prasījis
šāda
likuma
otrreizēju
caurlūkošanu, tad to nevar nodot
tautas nobalsošanai, un tas ir
izsludināts ne vēlāk kā trešā
dienā pēc tam, kad Valsts
prezidents
pieņemto
likumu
saņēmis. (ZS)
3) Starptautisku
apstiprināšana (68.pants)

4) Amnestija (45.pants)

līgumu 3)Tiesnešu un Valsts kontroles
padomes un departamentu kolēģiju
locekļu iecelšana, tos apstiprina
Saeima

3)Tiesības
apturēt
likuma 3)Likumdošanas tiesības Satversmē
publicēšanu uz diviem mēnešiem paredzētā kārtībā un apmēros
(72.pants) – izņemot, ja ir pieņemts (64.pants)
likuma steidzamība (75.pants)

4)Citu ministru uzaicināšana, tas ir, 4)Likuma izsludināšana (69.pants)
iecelšana amatā ar kontrasignācijas
palīdzību

4)Tiesības iesniegt likumprojektus
(65.pants)

5) Izņēmuma
stāvokļa 5)Budžeta projekta sastādīšana un 5)Tautas ierosinātā likumprojekta 5)Lemj par Latvijas dalību Eiropas
izsludināšana (Ministru kabineta iesniegšana Saeimai
nodošana Saeimai un tautas Savienībā, ko ierosina Saeima
lēmuma
atcelšana
vai
nobalsošanas
izsludināšana (68.pants)
apstiprināšana) (62.pants)
(78.pants)
6) Budžeta
apstiprināšana 6)Tiesības izsludināt izņēmuma 6)Valsts bruņoto spēku augstākā 6)Lemj par būtiskām izmaiņām
(66.pants),
budžeta
izpildes stāvokli
(ko
apstiprina/atceļ vadība (42.pants)
nosacījumos par Latvijas dalību
kontrole (66.pants)
Saeima) (62.pants)
Eiropas Savienībā, ja to pieprasa
vismaz
½
Saeimas
locekļu
Tiesības izsludināt izņēmuma
(68.pants)
stāvokli ar Valsts prezidenta
piekrišanu.
Skat.
Valsts

prezidenta 17.funkciju.
7) Jautājumu,
pieprasījumu
iesniegšana Ministru kabinetam,
izmeklēšanas komisiju izveide (26.,
27.pants)
8) Valsts prezidenta
(35.pants)

ievēlēšana

7)Valsts
administratīvā
darba 7)Kara pasludināšanas tiesības uz
vienotības,
saskaņotības
un Saeimas lēmuma pamata (43.pants)
plānveidības
nodrošināšana
Valsts prezidents pasludina karu.
(61.pants)
(ZS)

7)Lemj
par
likumu,
kura
publicēšanu
Valsts
prezidents
apturējis uz diviem mēnešiem
(72.pants)

8)Tiesības spert nepieciešamos 8)Apstiprina
grozījumus
militārās aizsardzības soļus, pēc kā Satversmes 1., 2., 3., 4., 6. Un
Valsts prezidents nekavējoties 77.pantā (77.pants)
sasauc Saeimu, kura lemj par kara
pasludināšanu
un
uzsākšanu.
(44.pants)
Valsts prezidentam ir tiesības
spert nepieciešamos militārās
aizsardzības soļus, ja kāda cita
valsts Latvijai pieteikusi karu vai
ienaidnieks
iebrūk
Latvijas
robežās. (ZS)

9) Valsts kontrolieru apstiprināšana
(88.pants)

9)Valsts
starptautiskās 9)Valsts prezidenta
reprezentācijas funkcija (41.pants)
(35.pants)

ievēlēšana

Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem
Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu
dienā ir sasnieguši astoņpadsmit
gadu
vecumu.
(Skat.8.pantu
attiecībā uz Saeimas vēlēšanām)

10) Tiesnešu apstiprināšana amatā
(84.pants)

10)Saeimas
lēmumu
par 10) Valsts prezidentu var atcelt
starptautisko līgumu ratifikāciju no amata ar tautas nobalsošanu,
izpilde (41.pants)
ja par atlaišanu balso ne mazāk
kā puse no balsstiesīgiem Valsts
prezidenta vēlētājiem. Valsts
prezidenta atlaišanu var ierosināt
viena desmitā daļa Valsts
prezidenta
vēlētāju.
Pēc
atlaišanas
nekavējoties
jāizsludina jaunas vēlēšanas. (ZS)

11) Uzticības/neuzticības
izteikšana Ministru kabinetam
(59.pants)

11)Ministru prezidenta iecelšana
amatā (56.pants)

12) Valsts
(51.pants)

12)Tiesības
ierosināt
atlaišanu (48.pants)

prezidenta

Impīčmenta
ierosināšana?
11.funkciju

atlaišana

procedūras
Skat.
tautas

Saeimas

Tiesības atlaist Saeimu pirms tās
pilnvaru notecēšanas. (ZS)
Pie Saeimas atlaišanas Valsts
prezidents
izsludina
jaunas
vēlēšanas, kurām jānotiek ne
vēlāk kā sešus mēnešus pēc
Saeimas atlaišanas. (ZS)

13) Bruņoto
spēku
lieluma
noteikšana miera laikā (67.pants)

13)Apžēlošanas tiesības (45.pants)

14) Saeimas

14)Saeimas

locekļu

pilnvaru

sēžu

sasaukšanas

pārbaudīšana (18.pants)

tiesības (49.pants)

15) Pilnvaru došana deputātu un
Valsts prezidenta saukšanai pie
atbildības (30., 54.pants)

15)Ministru kabineta ārkārtas sēžu
vadība (46.pants)

16) Tiesības pieņemt lēmumu par
kara uzsākšanu (43., 44.pants)

17)
Ministru prezidents un
Ministru kabineta locekļi stājas
amatā pēc apstiprināšanas no
Valsts prezidenta. Ja Saeima
izteic
neuzticību
Ministru
kabinetam
vai
atsevišķam
Ministru kabineta loceklim, un
pie tam Valsts prezidents neatrod
par vajadzīgu Saeimu atlaist, tad
Ministru
kabinetam
vai
attiecīgam ministram jāatkāpjas.
Ministru
kabinetam
vai
atsevišķiem ministriem jānoliek
savas pilnvaras arī tad, kad to
prasa Valsts prezidents. (ZS)
18) Ja valsti apdraud ārējais
ienaidnieks vai ja valstī vai tās
daļās ir izcēlies vai draud izcelties
iekšējs nemiers, kurš apdraud
pastāvošo valsts iekārtu, tad
Ministru kabinetam ar Valsts
prezidenta piekrišanu ir tiesības
izsludināt izņēmuma stāvokli.
Drošības un kārtības labā Valsts

prezidentam ir tiesības, arī
nepastāvot izņēmuma stāvoklim,
ierobežot vai pilnīgi atcelt
atsevišķos likumos paredzētās
pilsoniskās
brīvības:
preses,
biedrošanās, sapulču, streika un
dzīvokļa
neaizskaramības
tiesības. (ZS)
19) Tiesnešus apstiprina Valsts
prezidents, un viņi ir neatceļami.
Tiesnešus pret viņu gribu var
atcelt no amata vienīgi uz tiesas
sprieduma pamata. Ar likumu
var noteikt vecumu, ar kura
sasniegšanu tiesneši atstāj savu
amatu. (ZS)

