TAVA BALSS LATVIJAS NĀKOTNEI
ZIŅU LAPA PAR 13. SAEIMAS VĒLĒŠANĀM AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS

VĒLĒŠANU SARAKSTI UN REZULTĀTI VIENUVIET

ATLIKUŠAS TIKAI 45
DIENAS, LAI PIETEIKTOS
BALSOŠANAI PA PASTU
Uz Latvijas vēstniecību
Vašingtonā jānosūta:
- iesniegums (paraugs:
mfa.gov.lv/usa/velesanas2018;
- pilsoņa pase (kas derīga
vismaz līdz 2018. gada 6.
oktobrim);
- iepriekš apmaksāta, sev
adresēta aploksne.

sv2018.cvk.lv
Centrālā Vēlēšanu komisija
izveidojusi
mājaslapu,
kurā
vienuviet
var
sekot
līdzi
iesniegtajiem
kandidātu
sarakstiem, vēlētāju aktivitātei,
rezultātiem un uzzināt ievēlētos
deputātus. Informācija visu laiku
tiek aktualizēta, tiklīdz tā ir
pieejama. Ja kādu no partiju
kandidātu
sarakstiem
šajā
mājaslapā vēl neredzat, tas
nozīmē, ka saraksts vēl nav vai
netiks reģistrēts, jo sarakstu
iesniegšana
turpinās
līdz
7. augustam. Arī biļetenu kārtas
numuri vēl nav zināmi un tas, cik
ātri partija iesniedz savu sarakstu,
nemaina kārtas numuru vēlēšanās
– tos partiju pārstāvji izlozēs
10. augustā.
Sadaļā “Kandidātu saraksti un
programmas” varat izlasīt partijas
iesniegto
4000
zīmju
priekšvēlēšanu programmu un
skatīt statistiku par kandidātiem –
pēc dzimuma, vecuma, ģimenes

stāvokļa, tautības, pilsonības,
dzīvesvietas.
Kārtas
numuru
katram
kandidātam
sarakstā
noteikušas pašas partijas. Tāpat
varat atlasīt konkrētu partijas
sarakstu un šķirot kandidātu
sarakstus
pēc
vēlēšanu
apgabaliem. Ārpus Latvijas esošie
balsstiesīgie varēs izvēlēties tikai
starp
Rīgas
apgabalam
pieteiktajiem
kandidātu
sarakstiem.
Jums ir iespēja arī lasīt
informāciju
par
katru
no
kandidātiem – par viņu izglītību,
darba
vietu,
nekustamajiem
īpašumiem un transportlīdzekļiem.
Pirmie
dati
par
vēlētāju
aktivitāti
(cik
balsstiesīgie
apdzīvotajā vietā izpildīja savu
pilsoņa pienākumu un nobalsoja)
būs pieejami jau no 3. oktobra.
Pirmie provizoriskie vēlēšanu
rezultāti jau parādīsies naktī no 6.
uz 7. oktobri pēc Latvijas laika,
taču oficiālie rezultāti un galīgais
ievēlēto deputātu saraksts tiks
apstiprināts laikā līdz 26. oktobrim.
Latvijas Republikas 13. Saeima
uz pirmo sēdi sanāks 6. novembrī.
2018. gada 31. jūlijs, Nr. 5

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.

LABOJUMS:
Precizētā iecirkņa nr. 1083
adrese ir: Klīvlendas Latviešu
Apvienotās draudzes nams
1385 Andrews Ave.
Lakewood, OH 44107
Atcerieties divus galvenos
informācijas avotus:
 Latvijas vēstniecības ASV

lapas sadaļa “Vēlēšanas
2018”
mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018

 Centrālās Vēlēšanu
komisijas mājaslapa
cvk.lv
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Šo sēdi atklās 12. Saeimas
priekšsēdētāja, taču uzreiz pēc
tam
notiks
jaunā/ās
priekšsēdētāja/as
ievēlēšana,
saskaņā ar Satversmes 17. pantu.
Jaunievēlētie
deputāti
Saeimas sēdē dos šādu svinīgu
solījumu:
"Es,
uzņemoties
Saeimas
deputāta amata pienākumus,
Latvijas tautas priekšā zvēru

(svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai,
stiprināt tās suverenitāti un latviešu
valodu kā vienīgo valsts valodu,
aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un
demokrātisku
valsti,
savus
pienākumus pildīt godprātīgi un
pēc labākās apziņas. Es apņemos
ievērot Latvijas Satversmi un
likumus.”
Saeimas
deputāta
pilnvaru termiņš ir četri gadi.

PILSOŅA PASES ATJAUNOŠANA
13. Saeimas vēlēšanās balsstiesīgi būs pilngadīgie (no 18
gadu vecuma) Latvijas Republikas pilsoņi, kuriem vēlēšanu
dienā (2018. gada 6. oktobrī) būs derīga pase. Ar pilsoņa
pasi, kurai beidzies derīguma termiņš, nobalsot nevarēs.
Latvijas vēstniecība ASV iepriekšējā un šī gada laikā
organizēja pārvietojamās pasu stacijas izbraukumus uz
vietām ASV, kur koncentrējas Latvijas diaspora –
Fortloderdeilā, Baltimorā, Ņujorkā, Sanfrancisko, Čikāgā,
Bostonā, Losandželosā, Sietlā, lai palīdzētu pilsoņiem būt
gataviem Saeimas vēlēšanām. Tā kā līdz vēlēšanām
atlikušas tikai 67 dienas, jauni pārvietojamās pasu stacijas
izbraukumi tuvākajā laikā netiks organizēti.
Ja Jums nav atjaunota pase, tad līdz vēlēšanām Jums ir atlikušas divas iespējas – pieteikties vizītei Latvijas
vēstniecībā ASV, Vašingtonā, vai, ja esat Latvijā, vērsties jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)
nodaļā (http://www.pmlp.gov.lv/), neatkarīgi no Jūsu dzīvesvietas (Latvijā vai citā valstī).
Pase ir personu apliecinošs dokuments, kurā iekļauti arī biometriskie dati – Jūsu fotoattēls, pirkstu nospiedumi un
paraksts – tādēļ šis dokuments pieprasāms tikai klātienē un to nevar izdarīt attālināti (tiešsaistē).
Vēstniecība apmeklētājus pieņem pēc pieraksta, ko var veikt zvanot uz kādu no tālruņiem: +1 202 328 2883, +1
202 328 2882, +1 202 328 2881 vai rakstot e-pastu: consulate.usa@mfa.gov.lv. Lai saņemtu pasi līdz vēlēšanu
dienai 6. oktobrim, varat to pieprasīt vēstniecībā parastajā kārtībā vēl tikai līdz 10. augustam. Pēc 10. augusta
būs iespēja līdz vēlēšanām nokārtot pasi, ja to pieprasīsiet vēstniecībā steidzamā kārtībā par papildus samaksu.

......................................................................................................................................................................................
MANS SAEIMAS VĒLĒŠANU PLĀNS
 Pase (jābūt derīgai 2018. gada 6. oktobrī. Ja pase nav derīga, tā steidzīgi
jāatjauno Latvijas vēstniecībā ASV vai PMLP)

 Būt atbildīgam vēlētājam un izpētīt partiju sarakstus un kandidātus (vienīgā
oficiālā lapa: sv2018.cvk.lv; citi avoti jāvērtē kritiski!)

 Izlemt kā balsot: pa pastu piesakoties līdz 14. septembrim VAI balsot klātienē 6. oktobrī kādā no 21 iecirkņa
ASV, Latvijā vai citā pasaules valstī. Citu balsošanas iespēju, piemēram, internetā, nav!
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