
 
 

EP vēlēšanas 2014 
Kandidātu sarakstu iesniegšana, balsošanas procedūra, 

rezultātu apkopošana 
 

Arnis Cimdars 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs 



Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā – 
2014.gada 24.maijā 

 

• Latvija viens vēlēšanu apgabals 

• Latvijas EP deputātu skaits = 8 deputāti 

• Vēlēšanu tiesības: 

– Latvijas pilsoņi 

– citu ES dalībvalstu pilsoņi, kas uzturas Latvijā (reģistrēti 
Latvijas Iedzīvotāju reģistrā) 

– balsstiesības no 18 gadu vecuma 

• Balsošanas dokuments – pase vai personas apliecība 



EP vēlēšanas ES: 22.-25.maijs 

* OBLIGĀTĀ BALSOŠANA 
Avots: www.europarl.europa.eu  

http://www.europarl.europa.eu/


 
• Viens vēlētājs – viena balss: 

– informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstu vēlēšanu 
institūcijām 
 

• Vēlēšanu rezultātu publiskošana: 
– nav atļauts publicēt līdz vēlēšanu iecirkņu slēgšanai visās 

dalībvalstīs 

 
• Zema vēlētāju līdzdalība  

  41,34% (2004) 
  53,69% (2009) 
  ?????    (2014) 

 



Vēlētāju reģistrs 

• EP vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru 
 

• VR sāks darbu 23.februārī (90 dienas pirms vēlēšanu dienas) 
 

• Vēlētāji tiks reģistrēti noteiktā iecirknī atbilstoši deklarētajai 
dzīvesvietai 
 

• Citu ES dalībvalstu pilsoņiem – vēlēšanām jāreģistrējas CVK 
līdz 24.aprīlim 
 

• Mainīt vēlēšanu iecirkni varēs līdz 29.aprīlim – pašvaldībās vai 
elektroniski www.pmlp.gov.lv vai www.latvija.lv  

 

 

http://www.pmlp.gov.lv/
http://www.latvija.lv/


Kā vēlētāji saņems informāciju par  
savu EP vēlēšanu iecirkni? 

 

• Paziņojums uz deklarēto dzīvesvietu, izsūtīts laikā 
no 10. – 15.martam 
 

• CVK uzziņu tālrunis 
 

• Iespēja noskaidrot vēlēšanu iecirkni internetā 
PMLP mājaslapā www.pmlp.gov.lv  

 

http://www.pmlp.gov.lv/


Kandidātu sarakstu iesniegšana (I) 

• Notiks no 5. – 20.martam 
 

• Saraksti jāiesniedz CVK, jāsagatavo izmantojot CVK 
lietojumprogrammu 
 

• Kandidātu sarakstus drīkst iesniegt: 
– reģistrētas partijas 
– reģistrētas partiju apvienības 

 
• Tiesības kandidēt: 

– Latvijas pilsoņi 
– ES pilsoņi, kuri uzturas Latvijā 
– sākot no 21 gada vecuma 

 
 



Kandidātu sarakstu iesniegšana (II) 

• Kandidātu skaits sarakstā - līdz 16 
 

• Katrs kandidāts drīkst kandidēt tikai vienā sarakstā vienā 
vēlēšanu apgabalā 
 

• Drošības nauda par kandidātu sarakstu – 1400 eiro 
 

• Priekšvēlēšanu programma – 4000 zīmes 
 

• Kandidātu saraksti, programmas, ziņas par kandidātiem pēc 
saraksta pieņemšanas būs pieejamas www.cvk.lv, maijā arī 
www.vestnesis.lv, no 19.maija – vēlēšanu iecirkņos 

 

 

http://www.cvk.lv/
http://www.vestnesis.lv/


Balsošanas iespējas 

• Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, 24.maijā, no 7.00 līdz 20.00. 
 

• Iepriekšējā balsošana - 21., 22., 23. maijā dažas stundas dienā. 
 

• Balsošana pa pastu no ārvalstīm. Jāpiesakās līdz 24.aprīlim 
pasta balsošanas iecirknī Rīgā vai līdz 12.aprīlim - Latvijas 
Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās. 
 

• Balsošana vēlētāju atrašanās vietā vēlētājiem ar veselības 
problēmām un šo vēlētāju aprūpētājiem. Balsošanai jāpiesakās 
no 19.maija līdz vēlēšanu dienai. 
 

• Balsošana ieslodzījuma vietā. Jāpiesaka ieslodzījuma vietas 
administrācijai līdz vēlēšanu dienai. 

 



Vēlēšanu rezultāti 
• Balsu skaitīšana – vēlēšanu iecirkņos 24.maijā pēc 

iecirkņu slēgšanas 
• E-balsu skaitīšana 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Provizoriskie vēlēšanu rezultāti – svētdienā, 

25.maija vakarā pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 
visās dalībvalstīs. 



Paldies par uzmanību! 


