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IZVĒLE STARP 16 KANDIDĀTU SARAKSTIEM
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7. augustā noslēgusies 

pieteikšanās kandidēšanai 

Saeimas vēlēšanās. Centrālā 

Vēlēšanu komisija (CVK) 

paziņojusi, ka 13. Saeimas 

vēlēšanās piedalīsies 16 partiju un 

partiju apvienību kandidātu 

saraksti, kas ir par trim vairāk nekā 

iepriekšējās vēlēšanās. 9 no 

sarakstiem pašreiz ir iesniegti, bet 

vēl nav reģistrēti. Pēc 

reģistrēšanas iesniedzēji 

kandidātu sarakstu vairs nevar 

atsaukt, grozīt vai labot. Izmaiņas 

sarakstā drīkst veikt tikai CVK, 

svītrojot kandidātus par 

neatbilstību Saeimas vēlēšanu 

likuma prasībām vai veicot 

tehniska rakstura labojumus. 
 

Pēc sarakstu reģistrēšanas 

notiek sarakstā pieteikto deputātu 

kandidātu pārbaudes.  

Piemēram, sadarbībā ar Iekšlietu 

ministrijas Informācijas centru tiek 

pārbaudīta kandidātu sodāmība, 

sadarbībā ar Totalitārisma seku 

dokumentēšanas centru – 

kandidātu iespējamā sadarbība 

ar ārvalstu drošības dienestiem vai 

darbošanās pretvalstiskās 

organizācijās pēc 1991. gada 

13. janvāra, bet atbilstoši ziņām 

Iedzīvotāju reģistrā tas, vai 

kandidāts ir Latvijas pilsonis, kurš 

vēlēšanu dienā būs vecāks par 21 

gadu. 
 

Tātad pieļaujams, ka 

kandidātu sarakstos vēl varētu 

notikt CVK veiktas izmaiņas.  
 

Pavisam 13. Saeimas 

vēlēšanām iesniegtajos 

kandidātus sarakstos kopā 

pieteikti 1470 deputātu kandidāti - 

uz vienu vietu Saeimā pretendē 

15 deputātu kandidāti. 
 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes datiem šā gada 

5. jūnijā valstī bija reģistrēti 1 548 

100 balsstiesīgu pilsoņu. No tiem 

Rīgas vēlēšanu apgabalā 

reģistrēti 545 452 vēlētāji (414 750 

vēlētāji Rīgas pilsētā, bet 130702 

(8.44%) – ārvalstīs), Vidzemes 

vēlēšanu apgabalā – 392 374, 

Latgales vēlēšanu apgabalā – 209 

110, Zemgales vēlēšanu 

apgabalā – 213 716, bet Kurzemes 

vēlēšanu apgabalā – 187 448 

vēlētāji. 
 

No kopumā 100 deputātu vietām 

Rīgas vēlēšanu apgabalā 

vēlēšanās būs 35 deputātu vietas 

(kuras ievēlēs balsstiesīgie Rīgā un 

tie, kas balsos ārvalstīs), Vidzemes 

vēlēšanu apgabalā – 25 deputātu 

vietas, Latgales un Zemgales 

vēlēšanu apgabalos katrā pa 14 

deputātu vietām, bet Kurzemes 

vēlēšanu apgabalā – 12 deputātu 

vietas. 

 

ZIŅU LAPA PAR 13. SAEIMAS VĒLĒŠANĀM AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS 

TAVA BALSS LATVIJAS NĀKOTNEI 

ATLIKUŠAS TIKAI 38 

DIENAS, LAI PIETEIKTOS 

BALSOŠANAI PA PASTU 
 

Uz Latvijas vēstniecību 

Vašingtonā jānosūta: 

- iesniegums (paraugs: 

mfa.gov.lv/usa/velesanas-

2018; 

- pilsoņa pase (kas derīga 

vismaz līdz 2018. gada 6. 

oktobrim); 

- iepriekš apmaksāta, sev 

adresēta aploksne.  
 

Pieteikties balsošanai pa pastu 

aicinām tikai tad, ja zināt, ka 

6. oktobrī netiksiet uz kādu no 

iecirkņiem. 
 

PILSOŅA PIENĀKUMS UN 

IESPĒJA 
2018. gada 6. oktobrī Latvijā 

un pasaulē notiks 13. Saeimas 

vēlēšanas. Pienākums un 

tiesības balsot būs 

pilngadīgajiem pilsoņiem ar 

derīgām pasēm. 
 

Atcerieties divus galvenos 

informācijas avotus:  
 

 

 

 

 Latvijas vēstniecības ASV 

lapas sadaļa “Vēlēšanas 

2018” 

mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018 

 

 

 

 Centrālās Vēlēšanu 

komisijas mājaslapa 

cvk.lv  

 

 



 
Ziņu lapa par 13. Saeimas vēlēšanām Amerikas Savienotajās Valstīs 

 

PARTIJU UN PARTIJU APVIENĪBU SARAKSTS 
Saraksti publicēti CVK mājaslapā norādītajā kārtībā. Sarakstu kārtas numuru publiska izloze notiks 10. augustā. 
 

 Jaunā konservatīvā partija 

 Rīcības partija 

 Latvijas Reģionu Apvienība 

 Attīstībai/Par! 

 Jaunā VIENOTĪBA 

 Zaļo un Zemnieku savienība 

 No sirds Latvijai 

 "PROGRESĪVIE" 

 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 

 "Latvijas Krievu savienība" 

 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK" 

 Politiskā partija "KPV LV" 

 "Latviešu Nacionālisti" 

 "LSDSP/KDS/GKL" 

 "Latvijas centriskā partija" 

 Par Alternatīvu 
 

 

Ar katras politiskās partijas un politiskās partiju apvienības statistiku un 4000 iespiedzīmju programmu var 

iepazīties šeit: sv2018.cvk.lv.  

 

KANDIDĀTU STATISTIKA 
 Kopumā 13. Saeimas vēlēšanās kandidē 1470 cilvēki, kas veido 

0.07599% no visu Latvijas iedzīvotāju skaita. 

 No kandidātiem 68.3% ir vīrieši, savukārt 31.7% ir sievietes. 

Salīdzinājumam, saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 

2018. gada sākumā Latvijas iedzīvotāji pēc dzimuma dalāmi: 54% 

- sievietes, 46% - vīrieši. 

 Saeimas vēlēšanās var piedalīties no 21 gada vecuma, kas ir arī 

jaunākā kandidāta vecums. Vecākā kandidāta vecums ir 88 gadi. 

Vidējais kandidāta vecums: 46.6 gadi. 

 Kandidātu izglītības līmenis: 79.2% ar augstāko izglītību (virs 

vidusskolas); 20.3% - vidējā izglītība (vidusskola), 0.5% - 

pamatizglītība (9 klases). 

 Visiem kandidātiem jābūt Latvijas pilsonībai, taču Latvija pie 

noteiktiem nosacījumiem atļauj arī dubultpilsonību. Vēlēšanās kandidē arī cilvēki, kuriem ir ASV pilsonība (9), 

Kanādas pilsonība (3), Apvienotās Karalistes pilsonība (2) un pa vienam ar Islandes, Krievijas, Libānas un 

Vācijas pilsonībām. 

 66.5% kandidātu pēc tautības ir latvieši, 4.9% ir krievi, savukārt 27% izvēlējušies iespēju savu tautību nenorādīt. 

Citu tautību pārstāvji: amerikāņi, baltkrievi, ebreji, gruzīni, karēļi, libāņi, lietuvieši, lībieši (līvi), poļi, ukraiņi, 

vācieši. 

 37.2% kandidātu kā savu dzīvesvietu norādījuši Latvijas galvaspilsētu Rīgu. 10 kandidāti (0.7%) norādījuši, ka 

viņiem dzīvesvietas Latvijā nav. 
 

Dati: CVK, 07.08.2018. plkst. 19:30 (Latvijas laiks) 
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