TAVA BALSS LATVIJAS NĀKOTNEI
ZIŅU LAPA PAR 13. SAEIMAS VĒLĒŠANĀM AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS
PILSOŅA PIENĀKUMS UN
IESPĒJA

CIENĪTIE VĒLĒTĀJI ASV!
Oktobra sākumā visiem

2018. gada 6. oktobrī Latvijā un

ārpus Latvijas – 21 iecirknis 16

pasaulē

notiks

13.

Saeimas

balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem

pavalstīs un Kolumbijas

būs jāizdara sava izvēle par

apgabalā. Ja skaidri zināt, ka

vēlēšanas.

Pienākums

priekšstāvjiem Saeimā, kuri pēcāk

iecirknī nekādi nevarēsiet nokļūt,

tiesības

balsot

pieņems lēmumus, kas vistiešākā

aicinām laicīgi līdz 14.

pilngadīgajiem

veidā ietekmēs valsti, tās

septembrim pieteikties

derīgām pasēm.

iedzīvotājus un diasporu – tātad

balsošanai pa pastu, nosūtot

Jūs. Politisko partiju un deputātu

pieteikumu vēstniecībai ASV

Ja

kandidātu vērtēšana paliek Jūsu

Vašingtonā. Atlikušajā laikā līdz

balsos,

ziņā, taču Latvijas vēstniecības

vēlēšanām Latvijas vēstniecība

aptuveni 8 deputātus. Diasporas

ASV uzdevums ir sniegt

ASV izsūtīs ziņu lapu, aktīvi

vēlētāji

nepieciešamo informatīvo

komunicēs sociālajos tīklos un

kandidātiem Rīgā.

atbalstu, lai neviens Latvijas

atjaunos informāciju mājaslapā,

pilsonis nepalaistu garām iespēju

lai palīdzētu Jums plānot

Atcerieties

izpildīt savu pilsoņa pienākumu.

balsošanu 13. Saeimas vēlēšanās.

informācijas resursus:

būs

pilsoņiem

diasporas
tie

un

vēlētāji
varētu

varēs

aktīvi
ievēlēt

balsot

divus

ar

par

galvenos

Šogad ir izveidots rekordliels skaits
iecirkņu ASV un lielākais skaits

Latvijas vēstniecība ASV

KĀ VARĒS NOBALSOT?
Divas iespējas – ierodoties iecirknī vai pa pastu
IECIRKNĪ:



mājaslapas sadaļa

pie kandidātiem, kurus vēlaties

2018. gada 6. oktobrī durvis vērs

īpaši atbalstīt un svītrot kandidātu

21 iecirknis ASV. Iecirkņi strādās

vārdus, kurus neatbalstāt.

“Vēlēšanas 2018”
mfa.gov.lv/usa/velesanas2018

no plkst. 7.00 līdz 20.00 pēc
vietējā laika. Uz vēlēšanām līdzi

Latvijas vēstniecības ASV

PA PASTU:

jāņem derīga pilsoņa pase.

Līdz 14. septembrim uz

Iecirknī darbinieki Jūs reģistrēs,

vēstniecību jānosūta sekojošais:

iespiedīs pasē spiedogu par

iesniegums (paraugs iegūstams

dalību vēlēšanās un izsniegs

vēstniecības mājaslapā) un

vēlēšanu biļetenus. Jūs izdarīsiet

derīga pilsoņa pase. Abus

izvēli aizklātā veidā. Biļetenā

dokumentus var nogādāt

varēsiet izdarīt atzīmes – ievilkt “+”

sekojoši: personīgi ierodoties
2018. gada 3. jūlijs, Nr. 1



Centrālās Vēlēšanu
komisijas mājaslapa cvk.lv

Ziņu lapa par 13. Saeimas vēlēšanām Amerikas Savienotajās Valstīs
vēstniecībā, izmantojot uzticamu

dokumentus var Jums atgriezt.

balsi nosūtīsiet vēstniecībai ar

starpnieku, kurjerpastu vai pastu.

Laikā no 15. septembrim līdz 24.

aprēķinu, lai tā tur nonāktu līdz 6.

Ja dokumenti atsūtīti ar

septembrim vēstniecība uz Jūsu

oktobra plkst. 20.00. Vēstniecība

kurjerpastu vai pastu, tad

adresi nosūtīs vēlēšanu

Jūsu atsūtīto aploksni ar

nepieciešams pievienot klāt

materiālus. Saņemot biļetenus,

balsojumu neatvērtu iemetīs urnā

iepriekš apmaksātu aploksni (!)

Jūs izdarīsiet savu izvēli, ievietosiet

kopā ar citām balsīm, tādējādi

ar Jūsu adresi, lai vēstniecība

vienu biļetenu aploksnē un savu

nodrošinot aizklātu balsošanu.

IECIRKŅU KARTE ASV

Atver lapu ar
viedtālruņa kameru
(QR kods):

Pilns iecirkņu saraksts un adreses: mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018

JAUNUMI JŪLIJĀ:
PASES DERĪGUMA TERMIŅŠ: Ja Jums nav derīgas pases, vēl varat pagūt pieteikt vizīti
vēstniecībā un, ja iesniegsiet pieteikumu jaunas pases izgatavošanai līdz jūlija beigām,
Jums ir iespēja pagūt saņemt jaunu pasi līdz vēlēšanu dienai!
10. jūlijā plkst. 10:00 (AM; EST) vēstniecības Facebook kontā
(facebook.com/EmbassyofLatviainUS/) notiks tiešraide (“Live
Video”) no vēstniecības, kuras laikā varēsiet uzdot jautājumus
tiešsaistē un uzzināt vairāk par balsošanu ASV. Video ieraksts būs
pieejams arī pēc tiešraides.
18. jūlijā sāksies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 13. Saeimas vēlēšanām. Kandidātu saraksti tiks
iesniegti Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz 7. augustam. Drīz pēc tam būs zināmi kandidātu vārdi.
***
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