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TIESISKAS UN DROŠAS VĒLĒŠANAS 
Lai Latvijas 13. Saeimas 

vēlēšanas notiktu tiesiskā un 

drošā veidā, Korupcijas 

apkarošanas un novēršanas 

birojs sagatavojis 

informatīvu materiālu par 

četru valsts iestāžu 

kompetencēm  - KNAB, 

Valsts policija, Drošības 

policija un Nacionālās 

elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu padome. 

Iestādes aicina 

iedzīvotājus ziņot par 

šķietamiem pārkāpumiem, 

lai varētu veikt 

nepieciešamās pārbaudes.  

Ievērojams labi zināmais 

princips – Ja redzi kaut ko, 

ziņo! (angliski – See 

something, say something!). 

 

Saziņas veidi:  

 ielādējiet mobilajā 

telefonā bezmaksas 

aplikāciju “Ziņo 

KNAB” – tā darbojas gan Apple, gan Android vidēs. 

 Zvaniet uz infografikā norādītājiem telefoniem. Starptautiskais kods 

zvaniem uz Latviju: +371 

 

Saites:  

 knab.gov.lv 

 vp.gov.lv 

 dp.gov.lv 

 neplpadome.lv 

 

 

 

ZIŅU LAPA PAR 13. SAEIMAS VĒLĒŠANĀM AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS 

TAVA BALSS LATVIJAS NĀKOTNEI 

ATLIKUSI TIKAI 31 DIENA, 

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 SARAKSTU KĀRTĪBA 
 10. augustā notika publiska sarakstu kārtības izloze Saeimas Sarkanajā zālē. Izlozes 

kārtība noteikta Saeimas vēlēšanu likumā. Izlozē piedalās Saeimas vēlēšanām 

reģistrēto kandidātu sarakstu pārstāvji, kuri lozes velk kandidātu sarakstu reģistrēšanas 

secībā. 
 

Vēlēšanu nosacījumi arī paredz izlozēto saraksta numuru nodrukāt uz vēlēšanu zīmēm 

blakus saraksta nosaukumam, un vēlēšanu zīmes izsniegšanai vēlētājiem sakārtot 

komplektos atbilstoši šai numerācijai. Tādējādi 13. Saeimas vēlēšanu zīmju komplektā, ko iecirkņos saņems 

vēlētāji, augšējā būs “Latvijas Krievu savienības” vēlēšanu zīme, bet apakšējā – Zaļo un Zemnieku savienības 

vēlēšanu zīme. Viena nosaukuma kandidātu sarakstam visos Saeimas vēlēšanu apgabalos ir viens un tas pats 

numurs. Izlozētos sarakstu numurus partijas un partiju apvienības parasti izmanto arī sava saraksta 

popularizēšanai priekšvēlēšanu laikā. 
 

1. "Latvijas Krievu savienība" 

2. Jaunā konservatīvā 

partija 

3. Rīcības partija 

4. Nacionālā apvienība 

"Visu Latvijai!"-"Tēvzemei 

un Brīvībai/LNNK" 

5. "PROGRESĪVIE" 

6. "Latvijas centriskā partija" 

7. "LSDSP/KDS/GKL" 

8. No sirds Latvijai 

9. "Saskaņa" 

sociāldemokrātiskā partija 

10. Attīstībai/Par! 

11. Latvijas Reģionu 

Apvienība 

12. "Latviešu Nacionālisti" 

13. Jaunā VIENOTĪBA 

14. Par Alternatīvu 

15. Politiskā partija "KPV LV" 

16. Zaļo un Zemnieku 

savienība 

 

Ar katras politiskās partijas un politiskās partiju apvienības statistiku un programmu var iepazīties šeit: 

sv2018.cvk.lv 

BALSOŠANA PA PASTU – ATLICIS MĒNESIS, LAI CELTU 

AKTIVITĀTI 
Ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka kopš šī gada maija pasta balsošanai visā 

pasaulē pieteikušies 84 vēlētāji. 
 

Salīdzinājumam, 12. Saeimas vēlēšanās ārvalstīs piedalījās 23 166 jeb 26,42% no ārvalstīs 

reģistrēto pilsoņu skaita, no tiem 417 vēlētāji balsoja pa pastu. 
 

Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās ASV kopumā nobalsoja tikai 2230 vēlētāji, no tiem 138 

balsoja pa pastu. Šajās Latvijas simtgades gada vēlēšanās Latvijas diasporas ļoti aktīva 

rīcība var palīdzēt uzlabot šo statistiku! Aicinām jautāt saviem radiniekiem un draugiem, vai viņi 1) nokārtojuši 

derīgas pilsoņa pases, 2) vai izlēmuši kā balsos – pa pastu, piesakoties vēstniecībā ASV līdz 14. septembrim vai 

klātienē 6. oktobrī jebkurā iecirknī – Latvijā, ASV vai citur pasaulē. 

PRIEKŠVĒLĒŠANU AĢITĀCIJA 
Latvijas Vēstneša lapā “lvportals.lv” publicēts skaidrojošs raksts par to, kas ir 

priekšvēlēšanu aģitācija un kādi ir iespējamie riski. Portāls skaidro:  

 Aģitēt nozīmē pārliecināt vēlētājus balsot par kādu no partijām vai kandidātiem. 

 Galvenā slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas pazīme – samaksas fakta slēpšana. 

 Slēptā priekšvēlēšanu aģitācija var izpausties gan kā deputātu kandidātu un 

partiju slavēšana, gan nomelnošana. 

 Priekšvēlēšanu aģitāciju drīkst veikt arī ar politiskajām partijām nesaistīta fiziska 

vai juridiska persona, darot to savā vārdā. 

 Par pamanītajiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, tostarp iespējamu slēpto aģitāciju, jāinformē 

KNAB. 
 

Rakstu lasiet: lvportals.lv/skaidrojumi/297724-slepta-prieksvelesanu-agitacija-riska-avoti-un-pazimes-2018  
 

*** 
Informāciju sagatavoja Latvijas Republikas vēstniecība Amerikas Savienotajās Valstīs,  
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