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VĒSTNIEKS TEIKMANIS: “AICINĀM NE TIKAI 

TURĒT LATVIJAS PASI, BET ATBILDĒT PAR SAVU 

VALSTI.” 
Latvijas Republikas 

vēstnieks ASV Andris 

Teikmanis sniedzis 

interviju diasporas 

laikrakstam “LAIKS” 

Nr. 30 (2018. gada 18.-

24. augusts), kurā viņš 

aktīvi mudina 

pilngadīgos Latvijas 

pilsoņa pases turētājus 

izpildīt pilsoņa 

pienākumu pret savu 

valsti un balsot 

13. Saeimas vēlēšanās -  

vai nu paspējot līdz 

14. septembrim pieteikties balsošanai pa pastu vai 6. oktobrī balsot klātienē 

izmantojot priekšrocību, ka ASV izveidots lielākais iecirkņu skaits ārpus 

Latvijas – 21. 

Par vēstniecības darbu informācijas pieejamības nodrošināšanā vēstnieks 

stāsta: “Pirmkārt – darot visu iespējamo, lai informācija sasniegtu visu plašo 

Amerikas latviešu kopienu, lai ikviens balsstiesīgais justos uzrunāts un tiktu 

pārliecināts, ka jādodas balsot, piedalīties savas valsts nākotnes lemšanā. 

Lēšam, ka ASV latviešu kopienā ir aptuveni 100 tūkstoši Latvijas 

valstspiederīgo, no tiem aktīvi sabiedriskajā dzīvē piedalās aptuveni 10%, un 

mūsu uzdevums ir darīt visu, lai pēc iespējas aptvertu visu kopienu, sniegtu 

informāciju gan par politiskajiem spēkiem, gan par vēlēšanu norisi un 

balsošanas iespējām. [..] 

ALA [Amerikas latviešu apvienība] turklāt apņēmusies veikt tulkošanas 

darbus, lai precīzu informāciju saņemtu arī tie, kas latviešu valodu pilnībā 

nezina, ALA arī apņēmusies pa saviem kanāliem izplatīt vēlēšanu 

informāciju, kā arī informāciju par politiskajiem spēkiem. To labi veic arī 

LAIKS, publicējot intervijas un informāciju gan avīzē, gan arī mājaslapā – 

tātad nav nekāda iemesla sūdzēties par ziņu trūkumu, ja nu vien – par savu 

paša kūtrumu. Līdz ar to ceram, ka pilsoniskā aktivitāte šajās vēlēšanās būs 

augstāka.” 

Augustā vēstnieks arī viesojās diasporas centros “Garezerā”, Mičiganas 

pavalstī un “Katskiļos” Ņujorkas pavalstī, kur viņš īpaši uzsvēra 

nepieciešamību pēc aktīvas pilsoņu līdzdalības un kopīgas atbildības 

Latvijas nākotnes veidošanā.  

Pilna intervija laikraksta drukātajā versijā vai šeit: 

http://www.laiks.us/sakumlapa/latvija-un-amerika-pienakumi-un-

iespejas?pp=  
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TAVA BALSS LATVIJAS NĀKOTNEI 

ATLIKUŠAS TIKAI 24 

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 

līdz 14. septembrim 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  
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CVK VEIC IZMAIŅAS KANDIDĀTU SARAKSTOS 
Centrālā Vēlēšanu komisija (CVK) 21. augustā svītroja divus kandidātus no 

13. Saeimas deputātu kandidātu sarakstiem – “Latvijas Krievu savienības” Vidzemes 

vēlēšanu apgabalā pieteikto deputātu kandidāti Tatjanu Ždanoku un “Par 

Alternatīvu” Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto deputātu kandidātu Arkādiju 

Karijevu. 

T.Ždanoka no kandidātu saraksta svītrota, jo uz viņu attiecināms Saeimas 

vēlēšanu likuma ierobežojums, kas liedz vēlēšanās kandidēt personām, kuras pēc 

1991. gada 13. janvāra darbojušās Latvijas Komunistiskajā partijā, ja to apliecina tiesas spriedums. Tāpat arī 

Drošības policijas un Satversmes aizsardzības biroja CVK sniegtā papildu informācija liecina, ka T.Ždanokas 

pēdējo gadu aktivitātes un uzskati, piemēram, atbalsts Krimas aneksijai, aktīva dalība Krievijas īstenotajās 

tautiešu politikas aktivitātēs, norāda uz to, ka T. Ždanoka joprojām turpina rīkoties pretēji Latvijas valsts interesēm 

un rada apdraudējumu Latvijas valsts neatkarībai un demokrātiskas tiesiskas valsts principiem.  

Savukārt “Par Alternatīvu” deputātu kandidāts A. Karijevs no saraksta svītrots pēc paša lūguma. CVK bija 

saņēmusi kandidāta iesniegumu, kurā viņš informē, ka nav piekritis savas kandidatūras pieteikšanai 13. Saeimas 

vēlēšanām un viņa paraksti partiju apvienības “Par Alternatīvu” iesniegtajos vēlēšanu dokumentos ir viltoti. 

Vizuāli salīdzinot parakstus kandidāta iesniegumā un “Par Alternatīvu” iesniegtajos dokumentos, CVK secināja, 

ka tie atšķiras. Izmeklēt šo parakstu viltošanas gadījumu CVK lūgs policijai. 

Lēmuma pieņemšanu par “No sirds Latvijai” deputātu kandidāta Jevgēnija Sadovska svītrošanu no 

kandidātu saraksta CVK atlika līdz nākamajai sēdei ceturtdien, 23. augustā, plkst. 14.00., jo šajā laikā varētu tikt 

saņemta izziņa, ka kandidāta sodāmība ir dzēsta. 
 

17. augustā CVK svītroja septiņus kandidātus, jo par tiem bija saņemtas ziņas no Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra, ka kandidāti neatbilst Saeimas vēlēšanu likuma prasībām.  

Svītrotie kandidāti ir:   

 Katrīna Brandala (“PROGRESĪVIE”, Kurzemes vēlēšanu apgabals). Attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 5.panta 

3. punktā minētais ierobežojums; 

 Edgars Krūmiņš (Latvijas Reģionu Apvienība, Rīgas vēlēšanu apgabals). Attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 

5. panta 3. punktā minētais ierobežojums; 

 Zigfrīds Laicāns (Par Alternatīvu, Rīgas vēlēšanu apgabals). Attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 

4. punktā minētais ierobežojums; 

 Aivars Silinieks (“Latvijas centriskā partija”, Rīgas vēlēšanu apgabals), Attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 

5. panta 3. punktā minētais ierobežojums; 

 Valdis Taupmanis (Par Alternatīvu, Rīgas vēlēšanu apgabals). Attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 

4. punktā minētais ierobežojums; 

 Aivars Zablockis (Rīcības partija, Zemgales vēlēšanu apgabals. Attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 

4. punktā minētais ierobežojums;  

 Nikolajs Žeļezņakovs (Rīcības partija, Kurzemes vēlēšanu apgabals). Attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 

3. punktā minētais ierobežojums. 
 

Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 3. punkts: “Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā 

nevar ievēlēt personas, kuras ir sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai 

kurām sodāmība dzēsta vai noņemta.” 
 

Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 4. punkts: “Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā 

nevar ievēlēt personas, kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās 

nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas 

saslimušas ar psihiskiem traucējumiem, kas tām atņēmuši iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām 

sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa 

piemērošanas.” 
 

CVK lēmumus par deputātu kandidātu svītrošanu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā triju 

darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ar katras politiskās partijas un politiskās partiju apvienības 

statistiku un programmu var iepazīties šeit: sv2018.cvk.lv 
 

*** 
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