Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā
Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1998, 9., 13.nr.; 2002, 12., 13.nr.; 2003, 19.nr.) šādus
grozījumus:
1. 5.pantā:
izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:
"3) ir sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas
vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;
4) 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;";
papildināt pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:
"8) ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes,
novada domes un pagasta padomes vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas
vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta."
2. 6.pantā:
papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Ja par Saeimas deputāta kandidātu ir pieteikts Eiropas Parlamenta deputāts, viņš
mēneša laikā pēc deputātu kandidātu saraksta reģistrēšanas iesniedz Centrālajai
vēlēšanu komisijai dokumentus, kas apliecina, ka viņš ir atstājis Eiropas Parlamenta
deputāta amatu. Ja šādi dokumenti netiek iesniegti, Centrālā vēlēšanu komisija svītro
šo pieteikto kandidātu no Saeimas deputātu kandidātu saraksta.";
uzskatīt līdzšinējo otro daļu par panta trešo daļu.
3. Izteikt 10.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
"(1) Kandidātu sarakstā norādāms katra kandidāta vārds, uzvārds un personas kods.
(2) Sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt vēlēšanu
apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu."
4. 11.pantā:
izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst šā likuma
4.panta prasībām un uz viņu neattiecas šā likuma 5.pantā minētie ierobežojumi;";
izteikt 4.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:
"a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, ja vēlas, - arī tautība,
ģimenes stāvoklis,";
izteikt 4.punkta "d", "e" un "f" apakšpunktu šādā redakcijā:
"d) dzīvesvieta (republikas pilsēta vai rajons un pilsēta, novads vai pagasts),
e) darbavietas un amati (arī amati sabiedriskajās organizācijās, biedrībās, politiskajās,
reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās) vai - ja darbavietas nav - nodarbošanās,
statuss,
f) kādas izglītības iestādes beidzis un kurā gadā, kāda izglītības pakāpe iegūta un kādā
specialitātē,";
aizstāt 4.punkta "i" apakšpunktā vārdu "eminenta" ar vārdu "emitenta";
izslēgt 4.punkta "j" apakšpunktu.
5. 13.pantā:
papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārda "ja" ar vārdiem "konstatē, ka";
izteikt otrās daļas 1.punkta "a" un "b" apakšpunktu šādā redakcijā:
"a) personai nav tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās,
b) kandidāts ir persona, kura nav šā likuma 6.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā
kārtībā atstājusi ieņemamo amatu (dienestu),";
aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdus "Krimināllikumā paredzētā nodarījuma
izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma
izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kas tam atņēmusi iespēju saprast vai vadīt savu
rīcību" ar vārdiem "Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies
nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga
nodarījuma izdarīšanas saslimis ar psihiskiem traucējumiem, kas tam atņēmuši iespēju
saprast savu rīcību vai to vadīt, un viņam sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura
piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas";
aizstāt trešās daļas 8.punktā vārdus "dzimtsarakstu nodaļa" ar vārdiem "Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde";
papildināt trešo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) saskaņā ar tiesas spriedumu nav tiesīgs kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta,
pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās, - apliecina Iekšlietu
ministrijas Informācijas centrs.";
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Ja Centrālā vēlēšanu komisija informāciju par to, ka pieteiktajam kandidātam nav
tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās, saņem vēlāk nekā 50.dienā pirms vēlēšanām un
nav iespējams izgatavot jaunas attiecīgā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmes,
vēlētājiem izsniedzamas sagatavotās attiecīgā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmes ar šā
kandidāta vārdu un uzvārdu. Balsu skaitīšanā un vēlēšanu rezultātu aprēķināšanā par
attiecīgo personu nodotās balsis netiek ņemtas vērā."
6. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:
"13.1 pants. (1) Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par kandidātu saraksta
reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt kandidātu sarakstu, kā arī par pieteiktā kandidāta
svītrošanu no reģistrētā kandidātu saraksta var pārsūdzēt tiesā triju darbdienu laikā no
minētā lēmuma pieņemšanas.
(2) Lai izpildītu tiesas spriedumu, ar kuru atcelts šā panta pirmajā daļā minētais
lēmums, Centrālā vēlēšanu komisija reģistrē vai svītro attiecīgo kandidātu sarakstu
vai arī pieteikto kandidātu atjauno reģistrētajā kandidātu sarakstā vai svītro no tā."
7. 14.pantā:
izslēgt otrajā daļā vārdus "rajonu (republikas pilsētu) vēlēšanu komisijām un ārvalstīs
izveidoto";
papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
"(5) Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina vēlēšanu aplokšņu izgatavošanu un
nogādāšanu vēlēšanu iecirkņu komisijām.
(6) Uz vēlēšanu aploksnes norāda vēlēšanu nosaukumu un ievēlējamās Saeimas kārtas
numuru."
8. Izteikt 15.panta 2.punktu šādā redakcijā:
"2) visi kandidātu saraksti, norādot šajā likumā minētās ziņas par katru kandidātu,
izņemot kandidāta personas kodu;".
9. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Vismaz 10 dienas pirms vēlēšanu dienas katrā vēlēšanu iecirknī:
1) vēlētājiem redzamā vietā izliekami paziņojumi par pieteikto kandidātu sarakstiem
un priekšvēlēšanu programmas;

2) jābūt pieejamām šajā likumā minētajām ziņām par katru kandidātu, izņemot
kandidāta personas kodu."
10. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Pulksten 7 no rīta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas
klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu
zīmes, ir tukšas. Pēc tam iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs vēlēšanu kasti
un tās atveramo daļu nostiprina ar uzlīmi, kuru apzīmogo ar komisijas zīmogu un
paraksta visi klātesošie komisijas locekļi. Uz uzlīmes var parakstīties arī novērotāji, ja
tādi ir ieradušies."
11. 19.pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs atbild par vēlēšanu dokumentu,
materiālu un attiecīgajai iecirkņa komisijai nodotās mantas uzraudzību un
glabāšanu.";
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.
12. Aizstāt 22.panta otrajā daļā vārdu "īpašu" ar vārdu "vēlēšanu".
13. 23.pantā:
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
"(4) Aizlīmēto vēlēšanu aploksni vēlēšanu komisijas locekļa klātbūtnē iemet
aizzīmogotajā vēlēšanu kastē.";
izteikt piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
"Par atkārtotu vēlēšanu aploksnes saņemšanu vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā, un
par to tiek izdarīta atzīme vēlēšanu gaitas protokolā."
14. Papildināt 24.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
"(7) Aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām kā drošības
līdzeklis piemērots apcietinājums, balsošana tiek organizēta šo personu atrašanās vietā
šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā."
15. Izslēgt 25.pantā vārdu "mutvārdu".
16. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:
"26.pants. (1) Vēlēšanu dienā darba devēja pienākums ir atbrīvot darbinieku no darba
pienākumu veikšanas uz laiku, kas nepieciešams balsošanai.

(2) Karavīri vēlēšanu dienā atbrīvojami no dienesta pienākumiem uz laiku, kas
nepieciešams balsošanai."
17. Papildināt 28.panta otro daļu pēc vārda "vēlētāji" ar vārdu "nekavējoties".
18. Aizstāt 29.panta otrajā daļā vārdu "žurnālisti" ar vārdiem "plašsaziņas līdzekļu
pārstāvji".
19. 31.pantā:
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Par nederīgām uzskatāmas saplēstas vēlēšanu aploksnes, vēlēšanu aploksnes,
kuras nav apzīmogotas ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu, kā arī
vēlēšanu aploksnes, uz kurām nav norādīts attiecīgo vēlēšanu nosaukums un
ievēlējamās Saeimas kārtas numurs.";
izteikt sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
"Nederīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits ierakstāms vēlēšanu gaitas protokolā."
20. Izteikt 34.panta trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Iesaiņotie vēlēšanu materiāli atstājami divu vēlēšanu iecirkņa komisijas norīkotu
personu uzraudzībā."
21. 35.pantā:
izslēgt pirmās daļas 1.punktu;
izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
"2) atkārtoti saskaita par katru sarakstu nodotās derīgās vēlēšanu zīmes;";
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Pēc balsu skaitīšanas rezultātu apstiprināšanas iecirkņa komisija tos paziņo
klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem."
22. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:
"35.1 pants. (1) Saraksta iesniedzējiem ir tiesības iepazīties ar balsu skaitīšanas
protokolu un triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par protokola
rezultātu apstiprināšanu, apstrīdēt to Centrālajā vēlēšanu komisijā. Centrālā vēlēšanu
komisija iesniegumu izskata un lēmumu pieņem triju dienu laikā.
(2) Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par apstrīdēto iecirkņa komisijas balsu
skaitīšanas protokolu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt
tiesā."

23. Izteikt 36.panta ceturto teikumu šādā redakcijā:
"Pēc tam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā iecirkņa komisija nosūta
vēlēšanu materiālus rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijai."
24. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:
"43.pants. (1) Vēlēšanu iecirkņus ārvalstīs pēc Ārlietu ministrijas priekšlikuma
Centrālā vēlēšanu komisija izveido Latvijas Republikas diplomātiskajās vai
konsulārajās pārstāvniecībās.
(2) Saskaņojot ar Ārlietu ministriju, Centrālā vēlēšanu komisija var izveidot vēlēšanu
iecirkņus arī citās šim nolūkam piemērotās telpās.
(3) Vēlētāji, kas vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, balso, personiski ierodoties kādā no
izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem vēlēšanu dienā vai arī pa pastu šajā likumā
noteiktajā kārtībā.
(4) Centrālā vēlēšanu komisija var izveidot vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņus
uz kuģiem ar Latvijas karogu, kas pierakstīti Latvijas Republikā.
(5) Balsošanu ārvalstīs un uz kuģiem organizē, ja ir iespējams nodrošināt šā likuma
nosacījumu ievērošanu."
25. Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:
"45.pants. (1) Vēlētājs, kas vēlas balsot pa pastu, attiecīgajā Latvijas Republikas
diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā iesniedz iesniegumu par balsošanu pa
pastu un vienlaikus uzrāda Latvijas pilsoņa pasi. Iesniegumā vēlētājs norāda savu
vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi ārvalstī, uz kuru nosūtāmi vēlēšanu materiāli.
Vēlētājs var pieteikties balsošanai pa pastu piecus mēnešus pirms vēlēšanu dienas, bet
ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms vēlēšanu dienas.
(2) Saņēmis šādu iesniegumu, diplomātiskās vai konsulārās iestādes darbinieks:
1) pēc uzrādītās pases pārbauda, vai iesniedzējs ir Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 18
gadu vecumu, un pārliecinās, ka pasē nav atzīmes par dalību attiecīgās Saeimas
vēlēšanās;
2) reģistrē vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu;
3) izdara vēlētāja pasē atzīmi par attiecīgās Saeimas vēlēšanām.
(3) Ja iesniegums par balsošanu pa pastu iesniegts, neievērojot šā panta pirmajā daļā
noteikto termiņu un kārtību, vai iesniedzējs nav vēlētājs, vai arī iesniedzēja pasē jau ir
atzīme par attiecīgās Saeimas vēlēšanām, diplomātiskās vai konsulārās iestādes
darbinieks ar motivētu lēmumu atsaka nosūtīt vēlēšanu dokumentus.

(4) Balsošanai pa pastu reģistrēts vēlētājs var mainīt vēlēšanu materiālu saņemšanas
adresi ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms vēlēšanu dienas, iesniedzot par to iesniegumu
attiecīgajai diplomātiskajai vai konsulārajai iestādei.
(5) Kad vēlēšanu iecirkņa komisija uzsāk darbu, diplomātiskās vai konsulārās iestādes
darbinieks tai nodod vēlētāju reģistrācijas dokumentus.
(6) Iecirkņa komisija ne vēlāk kā 15 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta vēlētājam uz
iesniegumā norādīto adresi visu Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu
vēlēšanu zīmes, ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni
un reģistrācijas lapu ar informāciju par kārtību, kādā izdarāma balsošana, norādot arī
kārtas numuru, ar kādu vēlētājs reģistrēts sarakstā balsošanai pa pastu."
26. Izteikt 47.pantu šādā redakcijā:
"47.pants. (1) Iecirkņa komisija balsu skaitīšanu veic šā likuma IV nodaļā noteiktajā
kārtībā.
(2) Iecirkņa komisija atver tikai tās pasta aploksnes, kuras tā saņēmusi līdz balsu
skaitīšanas uzsākšanai attiecīgajā iecirknī. Derīgās vēlēšanu aploksnes tiek uzglabātas
neatvērtas līdz balsošanas kastu atvēršanai.
(3) Pēc tam, kad ir atvērta balsošanai iecirknī izmantotā balsošanas kaste un
konstatēts tajā atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits, pirms šo aplokšņu atvēršanas
tām pievienojamas pa pastu saņemtās derīgās vēlēšanu aploksnes."
27. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:
"51.pants. (1) Kandidātu sarakstu iesniedzējiem ir tiesības Centrālās vēlēšanu
komisijas lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu triju darbdienu laikā pēc tā
pieņemšanas pārsūdzēt tiesā.
(2) Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma
darbību."
28. Papildināt likumu ar 52.1 un 52.2 pantu šādā redakcijā:
"52.1 pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija piecu dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmusi
notiesājošu spriedumu krimināllietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem, izvērtē, vai
tiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu attiecīgajās vēlēšanās, un pieņem vienu
no šādiem lēmumiem:
1) nepārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem;
2) pārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētos Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumus 10 dienu
laikā pēc to pieņemšanas var pārsūdzēt tiesā.

(3) Pēc tam, kad šā panta pirmajā daļā minētais lēmums kļuvis neapstrīdams, Centrālā
vēlēšanu komisija to nosūta Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijai.
52.2 pants. (1) Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija pēc tam, kad ir saņēmusi
Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par mandātu pārdali, par to paziņo nākamajā
Saeimas sēdē.
(2) Ja Saeima atbalsta Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu, ar tā paziņošanas brīdi
izbeidzas Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumā norādītās personas deputāta pilnvaras
un Prezidijs uzaicina iestāties Saeimas sastāvā lēmumā norādīto personu."
29. Papildināt likumu ar 54.pantu šādā redakcijā:
54.pants. (1) Šā likuma 13.1 panta pirmajā daļā minētajā gadījumā pieteikumu
iesniedz Administratīvajai apgabaltiesai, bet šā likuma 35.1 panta otrajā daļā, 51.panta
pirmajā daļā un 52.1 panta otrajā daļā minētajā gadījumā - Augstākās tiesas Senāta
Administratīvo lietu departamentam.
(2) Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu
sastāvā.
(3) Tiesa lietu izskata un nolēmumu pieņem:
1) šā likuma 13.1 panta pirmajā daļā, 35.1 panta otrajā daļā, 51.panta pirmajā daļā
minētajā gadījumā - septiņu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas;
2) šā likuma 52.1 panta otrajā daļā minētajā gadījumā - 30 dienu laikā pēc pieteikuma
saņemšanas.
(4) Pieteicējs norāda pieteikuma
administratīvā procesa dalībniekiem.
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Pierādīšanas

pienākums

ir

(5) Ja likums nosaka kādas procesuālās darbības izpildes termiņu, bet, izpildot
attiecīgo procesuālo darbību šajā termiņā, netiktu ievēroti šā panta trešās daļas
nosacījumi, tiesnesis (tiesa) pats nosaka atbilstošu termiņu attiecīgās procesuālās
darbības izpildei.
(6) Tiesas nolēmums, kā arī citi lēmumi, kas tiek pieņemti, veicot procesuālās
darbības iesniegtā pieteikuma vai ierosinātās lietas izskatīšanai, nav pārsūdzami."
Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 9.martā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 23.martā
Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2006.gada 6.aprīli.

