Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā
Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1998, 9., 13.nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 5.panta 7.punktu.
2. 11.pantā:
izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
"4) šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:
a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, ja vēlas, - arī tautība,
b) personas kods,
c) ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,
d) dzīvesvieta (rajons, novads vai pilsēta),
e) darbavietas un ieņemamie amati (arī amati sabiedriskajās, politiskajās, reliģiskajās
organizācijās un arodbiedrībās),
f) kādas mācību iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē),
g) pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi,
h) ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības
dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata
darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,
i) kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai
aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un adreses), kandidātam piederošie
valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta
līdzekļi - to veids, izlaides un reģistrācijas gads), nekustamie īpašumi (to veids un
adreses), kurus kandidāts iznomā citām personām vai nomā no citām personām,
kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai
kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, kandidāta izsniegto
aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz
20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, kandidātam piederošas kapitāla daļas
(akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu, kandidāta skaidrās naudas
uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 500 latus, bezskaidrās naudas uzkrājumi un
bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 500 latus
(norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu
kartes izdevēja nosaukumu), kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to
veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas -

vērtspapīru eminenta - nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem
norādot tikai to skaitu],
j) ģimenes stāvoklis.";
izslēgt 5.punktu.
3. Izslēgt 13.panta trešās daļas 7.punktu.
4. Aizstāt 15.panta 3.punktā burtus ""c" - "i"" ar burtiem ""c" - "j"".
5. Aizstāt 16.panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā burtus ""c" - "i"" ar
burtiem ""c" - "j"".
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 9.maijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2002.gada 22.maijā
Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 23.maiju.

