
Satversmes II apakškomisija 
 

Sēdes protokoli 1920./1921. gads 
 
1920. gada 4. jūnijs Par apakškomitejas uzdevumu un darbības kārtību 
                 19. jūnijs • Darbības plānu pieņemšana 

• Personīgo tiesību apspriešana 
                 29. jūnijs • Iekšējās darbības noteikumi 

• Personīgo tiesību apspriešana, turpinājums 
                 1. jūlijs Personīgo tiesību likuma turpinājums 
                 6. jūlijs Latvijas Republikas pilsoņu ģimenes un sabiedriskās tiesības 
                 8. jūlijs Latvijas Republikas pilsoņu ģimenes un sabiedriskās tiesības 
                 13. jūlijs Latvijas Republikas pilsoņu ģimenes un sabiedriskās tiesības 
                 15. jūlijs  Latvijas Republikas pilsoņu ģimenes un sabiedriskās tiesības 
                 22. jūlijs Latvijas Republikas pilsoņu saimnieciski – sabiedriskās tiesības 
                 23. jūlijs • Referenta meklēšana “pilsoņu personīgām tiesībām” 

• Latvijas Republikas pilsoņu sabiedriski – saimnieciskās 
tiesības 

                 28. jūlijs • Latvijas Republikas pilsoņu sabiedriski – saimnieciskās 
tiesības 

• Sēžu dienu pārmainīšana 
                 29. jūlijs  Latvijas Republikas pilsoņu sabiedriski – saimnieciskās tiesības 
                 4. augusts Latvijas Republikas pilsoņu sabiedriski – saimnieciskās tiesības 

(turpinājums) 
                6. augusts  Latvijas Republikas pilsoņu sabiedriski – saimnieciskās tiesības 

(turpinājums) 
                11. augusts • Turpmākās sēžu dienas 

• Latvijas Republikas pilsoņu kulturālās tiesības 
                18. augusts Latvijas Republikas pilsoņu kulturālās tiesības 
                25. augusts Latvijas Republikas pilsoņu kulturālās tiesības 
                8. septembris • Reliģiski kulturālās tiesības 

• Minoritāšu nacionāli – kulturālās tiesības 
               15. septembris Latvijas mazākuma tautību tiesības 
               20. novembris • Turpmākā darbības kārtība 

• Mazākuma tautību tautiskās tiesības 
               22. novembris Jautājums par mazākuma tautību tautiskajām tiesībām 
               27. novembris Izteikti viedokļi par Latvijas Republikas pilsoņu reliģiozu – 

kulturālām tiesībām 
               4. decembris Likumprojekti par reliģijas brīvību 
               11. decembris • Latvijas Republikas pilsoņu reliģiozi – kulturālās tiesības 

• Pieņem sēdes protokolu no šā gada 27.novembra  
1921. gada 24. janvāris Pilsoņu tiesību A daļas 5.pants 
                  8. februāris • Satversmes likuma II daļas A posma 5.un 7.pants 

• B posma 2 pants 
                  15. februāris C posma 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.un 10.pantu pārrediģēšana  
                  21. februāris   Ticības un apziņas brīvība “D” posma 10.pants 
                  28. februāris • C posma 9.un 10.pants 



• D posmu vispārinājums 
                 3. marts D posma 2.,3.un 4.pants 
                 5. marts Latvijas mazākuma tautību sevišķās tiesības 
                 9. aprīlis Par streika brīvību 
                 11. aprīlis II daļas pantu sakārtošana 
                 16. aprīlis D posma 10.pants – apziņas un tiesības brīvība 
                 21. aprīlis • D posma 10.panta papildinājumi 

• Tēze par darba atpūtu 
                 29. aprīlis • Minoritāšu tiesības 

• Valodu tiesības 
                 2. maijs Darba atpūta 
                 12. maijs Apakškomisijas konstituēšanās 
                 18. maijs Jautājums par minoritāšu tiesībām (II daļa E posms)  
                 24. maijs    • E posms 

• C posma 9.pants 
                 10. septembris  Satversmes likuma II daļas pantu sagrupēšana 
                 12. septembris Satversmes likuma II daļas pantu sagrupēšanas turpinājums 
                 13. septembris II daļas pantu sagrupēšanas turpinājums 
                 16. septembris II daļas pantu sagrupēšanas turpinājums 
                 7. oktobris Pārlabojumi pie Satversmes likuma II daļas 
                 7. novembris Satversmes likuma II daļas dažu pantu pārlabojumi 
 


