EDSO Demokrātisko un cilvēktiesību institūciju birojs
Ierobežotā Vēlēšanu novērotaju misija
Arkārtas parlamenta vēlēšanas Latvijā, 2011
Vienīgi ziņojuma angļu valodas versija ir uzskatāma par oficiālu dokumentu. Neoficiālais
tulkojums ir nodrošināts latviešu un krievu valodās.
Vidusposma ziņojums
2011. gada 25. augusts – 6. septembris
2011. gada 9. septembrī
I.

KOPSAVILKUMS

·

Pēc Saeimas (parlamentu) atlaišanas, tika izsludinātas 17. septembra pirmstermiņa
parlamentārās vēlēšanas; iepriekšējās parlamenta vēlēšanas notika 2010.gada oktobrī.
Saeima sastāv no 100 locekļiem, kuri tiek ievēlēti, izmantojot atvērto sarakstu proporcionālo
reprezentēšanas sistēmu, pārvarot piecu procentu barjeru no nodoto balsu skaita.

·

Vēlēšanu tiesiskais ietvars nav būtiski mainījies, izņemot dažus noteikumus, kas ieviesti
jūnijā un jūlijā, lai pielāgotos īpašajiem pirmstermiņa vēlēšanu apstākļiem. Īpaši tas attiecas
uz dažiem pirmsvēlēšanu termiņiem, kas tika saīsināti, un kampaņas tēriņu griestiem, kas
tika samazināti uz pusi.

·

Šajās vēlēšanās piedalās trīspadsmit politiskās partijas un apvienības. Galvenie sāncenši ir
abas valdošajā koalīcijā esošās "Vienotība" un "Zaļo un zemnieku savienība" (kandidē
atsevišķi), "Saskaņas centrs", kas pārsvarā tiek uzskatīta par krievu valodā runājošo
minoritātāšu pārstāvi, un bijušā prezidenta Valda Zatlera jaunizveidotā “Zatlera Reformu
partija”. Kopumā šajās vēlēšanās piedalās 1090 kandidāti.

·

Kampaņa norit salīdzinoši neuzkrītoši, redzams diezgan maz plakātu, nenotiek lieli kampaņu
pasākumi. Politiskās partijas tā vietā koncentrē uzmanību uz lētākām sabiedrisko attiecību
stratēģijām, piemēram, organizējot nelielas tikšanās, kā arī izmantojot internetu un sociālos
tīklus. Sakarā ar to, ka Latvijā dzīvo vēra ņemams skaits etnisko un lingvistisko minoritāšu,
kā arī ievērojams skaits "nepilsoņu", kampaņas vide joprojām lielā mērā ir dalīta pēc tautības
principa.

·

Vēlēšanas administrē trīs līmeņu pārvalde, kas sastāv no Centrālās vēlēšanu komisijas
(CVK), 119 Pašvaldību vēlēšanu komisijām (PVK) un 1027 vēlēšanu iecirkņu komisijām
(VIK). Visas no tām bauda visu galveno sāncenšu uzticību.

·

Liels skaits mediju nodrošina sabiedrību ar daudzveidīgu informāciju par vēlēšanām. Viens
valsts un viens privātais televīzijas kanāls organizē diskusijas starp vēlēšanu dalībniekiem.

·

26.augustā EDSO / ODIHR Ierobežotā vēlēšanu novērošanas misija uzsāka savu darbību
deviņu analītiķu pamatkomandas sastāvā. 30.augustā seši ilgtermiņa novērotāji tika izvietoti
pa visas valsts teritoriju. Misija ir nodibinājusi regulārus kontaktus ar vēlēšanu komisijām,
dažādām valsts iestādēm, politiskajām partijām, pilsonisko sabiedrību un plašsaziņas
līdzekļiem.
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IEVADS

Atsaucoties uz Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības starptautiskajās organizācijas
uzaicinājumu, 2011. gada 26.augustā, EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojs
izveidoja Ierobežoto vēlēšanu novērošanas misiju (LEOM), lai novērotu 17. septembra ārkārtas
parlamenta vēlēšanas Latvijā. Misija Konrāda Olševska (Konrad Olszewski) vadībā sastāv no
deviņu analītiķu komandas, kas atrodas Rīgā, kā arī no sešiem ilgtermiņa novērotājiem, kas
atrodas trīs reģionālajos centros. LEOM komandas locekļi pārstāv 13 EDSO dalībvalstis.
Saskaņā ar standarta praksi, LEOM misija neveiks visaptverošu vēlēšanu dienas procesu
novērošanu.
III. VĒLĒŠANU FONS
2010.gada 2. oktobra parlamenta vēlēšanās lielāko vietu skaitu (33) ieguva apvienība
"Vienotība", kas veidoja valdību ar Zaļo un zemnieku savienību (22 vietas). Pusgadu vēlāk,
valstī sākās politiskā krīze, kuras rezultātā tika atlaista Saeima (parlaments). Tas daļēji bija
saistīts ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklēšanu, saistītu ar kādu no
parlamenta deputātiem.
28. maijā prezidents Valdis Zatlers, kura pilnvaru beigu termiņš bija 2011 gada jūlijs, nolēma
izmantot savas konstitucionālās tiesības atlaist parlamentu. 23. jūlijā tautas nobalsošanā vēlētāji
atbalstīja šo lēmumu1. Tajā pat dienā prezidents paziņoja par savas partijas - Zatlera Reformu
partijas veidošanu.
26. jūlijā, balstoties uz referenduma rezultātiem, Centrālā vēlēšanu komisija paziņoja par
pirmstermiņa parlamenta vēlēšanām, kurām jānotiek 17. septembrī. Tikmēr 2. jūnijā Saeima par
jauno Latvijas prezidentu ievēlēja Andri Bērziņu.
IV.

TIESISKAIS REGULĒJUMS UN VĒLĒŠANU SISTĒMA

Parlamenta vēlēšanu tiesisko ietvaru pamatā regulē Satversme un Saeimas vēlēšanu likums. Tos
papildina likums “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”, Politisko organizāciju finansēšanas likums
un likums "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām". Dažus tiesiskā regulējuma
aspektus nosaka un īsteno arī atsevišķi Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi un instrukcijas.
2011. gada vēlēšanu tiesiskais ietvars tika grozīts, šā gada 16. jūnijā un 14. jūlijā pieņemot
īpašus noteikumus par pirmstermiņa vēlēšanām. Īpaši jāatzīmē, ka, sakarā ar īslaicīgo kampaņas
periodu, tika mainīts kampaņas un balsošanas pa pastu ilgums, kā arī tika samazināti kampaņas
tēriņu griesti. Iepriekš pieņemtie grozījumi, kas tika pieņemts 2011. gada 3. martā, sniedza
iespēju tiesnešiem piedalīties vēlēšanās neatstājot amatu līdz brīdim, kad tie tiek ievēlēti.
Latvija ir parlamentāra republika, kurā likumdošanas vara pieder vienpalātas parlamentam
(Saeimai), kuru ievēl uz četriem gadiem. Taču, saskaņā ar konstitucionālajiem regulējumiem par
ārkārtas vēlēšanām, nākamā Saeima tiks ievēlēta pēc trim gadiem2. Saeimas 100 deputāti tiek
ievēlēti piecos daudzmandātu vēlēšanu apgabalos, izmantojot atvērto sarakstu proporcionālo
reprezentēšanas sistēmu, pārvarot piecu procentu barjeru no nodoto balsu skaita. Vēlēšanās var
piedalīties tikai Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Kandidāti var

1

94.3 % referenduma dalībnieku balsoja par parlamenta atlaišanu, 5.4 % bija pret. Piedalījās 44.7 % vēlētāju.
OSCE/ODIHR nenovēroja referenduma norisi.
2
Satversmes 13. pants.
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kandidēt tikai no partiju un koalīciju sarakstiem. Vēlēšanu likums nepiedāvā iespēju
neatkarīgajiem kandidātiem piedalīties vēlēšanās.
V.

VĒLĒŠANU ADMINISTRĀCIJA

2011. gada ārkārtas parlamenta vēlēšanas administrē trīs līmeņu pārvalde, kas sastāv no
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK), 119 Pašvaldību vēlēšanu komisijām (PVK)3 un 1027
vēlēšanu iecirkņu komisijām (VIK), tajā skaitā 77 ārvalstīs. 4 CVK un PVK ir pastāvīgas
institūcijas, kas ieceltas ar 4 gadu pilnvaru termiņu. CVK sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem
astoņus amatā ieceļ Saeima, bet vienu Augstākā tiesa, savukārt PVK sastāv no 7 līdz 15
locekļiem, kurus ieceļ vietējās pašvaldības. PVK ir atbildīga par VIK izveidi. Bez tam –
politiskajām partijām un vismaz 10 vēlētāju grupām ir tiesības izvirzīt savus pārstāvjus PVK un
VIK.
CVK sēdes ir atvērtas starptautiskajiem un vietējiem pilsoniskās sabiedrības novērotājiem, kā arī
plašsaziņas līdzekļiem. EDSO/ODIHR LEOM izjautātie sarunu biedri kopumā izteica augstu
uzticību vēlēšanu pārvaldes struktūrām.
Gluži tāpat kā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, vēlēšanu iecirkņos nebūs izdrukātu vēlētāju
sarakstu. Balstiesīgie pilsoņi ar derīgu pasi varēs balsot jebkurā valsts vēlēšanu iecirknī. Lai
novērstu vairākkārtēju balsošanu, vēlētāju pasēs tiks iespiests zīmogs, viņu vārdi tiks ierakstīti
vēlētaju sarakstā, kas vēlēšanu dienā tiks veidots iecirknī.5
Vēlētājiem, kas uzturas ārvalstīs, pastāv arī alternatīva balsošanas iespēja pa pastu: lai to darītu
viņiem no 3. līdz augusta līdz 2. septembrim jāiesniedz pieteikums vienā no 21 ārvalstīs
esošajiem VIK, kas administrē vēlēšanas pa pastu. Aptuveni 500 vēlētāji ārvalstīs ir
reģistrējušies balsošanai pa pastu.
Saskaņā ar iepriekšējām EDSO/ODIHR rekomendācijām, CVK ir sagatavojusi jaunu instrukciju
par vēlēšanu kabīņu izvietojumu, kas pilnīgāk nodrošinās vēlēšanu aizklātību. CVK plāno veikt
elektronisku balsu skaitīšanas (vēlēšanu zīmju skenēšana) pilotprojektu, kurā tiks izmantoti 170
skeneri.
VI.

KANDIDĀTU REĢISTRĀCIJA

Politiskajām partijām un apvienībām, kas vēlējās piedalīties parlamenta vēlēšanas, bija
jāreģistrējas CVK. Kopumā šīm vēlēšanām reģistrējušās desmit partijas un trīs apvienības. Visas
partijas, izņemot vienu, ir iesniegušas kandidātu sarakstus visos piecos vēlēšanu apgabalos6.
Kopā šajās vēlēšanās startē 1092 kandidāti. 26.augustā CVK svītroja divus kandidātus no
Kristīgi demokrātiskās savienības saraksta, jo tiem nebija dzēsta kriminālā sodāmība. 7

3
4
5
6

7

Ieskaitot Pilsētu vēlēšanu komisijas un 110 Reģionālās vēlēšanu komisijas.
Šie VIK ir izveidoti 39 pasaules valstīs aptuveni 50000 ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju vajadzībām.
LEOM saņēma informāciju, ka aptuveni 39,000 Latvijas pilsoņu nav derīgas pases.
Partija „Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām” iesniegusi kandidātu sarakstus trijos vēlēšanu
apgabalos.
Divi kandidāti tika svītroti, jo viņu sodāmība nebija dzēsta. Šīs personas bija sodītas ar naudas sodu par tīšu
noziedzīgu nodarījumu saistībā ar savlaicīgu maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu .Abi kandidāti ir
pārsūdzējuši CVK lēmumu, pamatojoties uz to, ka Krimināllikuma norma pēc kuras viņi bija sodīti, ar 2011.
gada 1. janvāri ir atcelta.
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Augusta pēdējā nedēļā, atsaucoties uz kāda kandidāta sūdzību, divi Saskaņas Centra saraksta
kandidāti tika izsaukti uz Tieslietu ministrijas Valsts valodas centru (VVC) valodas testa
veikšanai. VVC pēc pārbaudes konstatēja, ka sūdzība nav bijusi pamatota.8
VII.

KAMPAŅAS VIDE

Lielākā daļa partiju, kas ir reģistrējušās ārkārtas vēlēšanām, piedalījās arī 2010. gada vēlēšanās.
Galvenie sāncenši ir abas valdošajā koalīcijā esošās "Vienotība" un "Zaļo un zemnieku
savienība" (kandidē atsevišķi), "Saskaņas centrs", kas pārsvarā tiek uzskatīta par krievu valodā
runājošo minoritātāšu pārstāvi, un bijušā prezidenta Valda Zatlera jaunizveidotā “Zatlera
Reformu partija”.
Oficiāli priekšvēlēšanu kampaņa sākās 26.jūlijā. Lai arī vēlēšanu dalībnieki kampaņas var īstenot
brīvi, taču tās joprojām norit salīdzinoši neuzkrītoši. Ekonomiskā krīze, īss kampaņas laiks un
samazinātie tēriņu griesti diezgan uzkrītoši ir iespaidojuši kampaņu. Visas politiskās partijas, ar
kuru pārstāvjiem tikās EDSO/ODIHR LEOM, norādīja, ka šīm vēlēšanām bija pieejami
ierobežoti kampaņas resursi. Rezultātā redzams diezgan maz plakātu, nenotiek lieli kampaņu
pasākumi, arī maksas reklāma medijos līdz šim ir bijusi salīdzinoši maz. Politiskās partijas
koncentrē uzmanību uz lētākām sabiedrisko attiecību stratēģijām, piemēram, organizējot nelielas
tikšanās, kā arī izmantojot internetu un sociālos tīklus.
Sakarā ar to, ka Latvijā dzīvo vēra ņemams skaits etnisko un valodu minoritāšu, kā arī
ievērojams skaits "nepilsoņu", kampaņas vide joprojām lielā mērā ir dalīta pēc tautības principa.
VIII.

KAMPAŅAS FINANSĒJUMS

Kampaņas finanšu noteikumi ir labi izstrādāti un salīdzinoši stingri; visus kampaņas tēriņus
uzmanīgi uzrauga specializētas institūcijas. Galvenās izmaiņas kampaņu finansēšanas tiesiskajos
regulējumos ir tēriņu limitu samazināšana uz pusi dēļ saīsinātā ārkārtas vēlēšanu kampaņas
laika.9
Valsts nefinansē politiskās partijas. Kampaņas finansē ar privātiem ziedojumiem, kuru griesti ir
noteikti 100 minimālo mēnešalgu apmērā.10 Par kampaņas finansēšanas noteikumu izpildes
uzraudzību atbild KNAB, kas īsteno izmeklēšanas un izpildpilnvaras.11 Tā lēmumus var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Politiskajām partijām un apvienībām ik gadu un 30
dienu laikā pēc vēlēšanām ir jāiesniedz detalizēts ieņēmumu un izdevumu pārskats. Ja vēlēšanu
kandidāts pārsniedz kampaņas tēriņu griestus, KNAB ir pilnvarots uzlikt administratīvo naudas
sodu un aizliegt turpmākās kampaņas aktivitātes. Vēlēšanu dalībniekiem ir pienākums 30 dienu
laikā ieskaitīt visu pārsnieguma summu valsts budžetā. Sankcijas par noteikumu neievērošanu ir
paredzētas gan partijām, gan ziedotājiem.12
VIII. MEDIJI

8

9
10
11

12

Vēlēšanu likums nepieprasa latviešu valodas zināšanas kā priekšnoteikumu kandidēšanai. Šāda pārbaude ir
ārpus CVK kompetenču loka. Tādēļ, piesakot savu kandidatūru, kandidāti iesniedz latviešu valodas prasmju
pašnovērtejumu.
Jaunie griesti ir 282,559 lati jeb aptuveni 400,000 eiro katram sarakstam.
Kopā 20,000 lati (28,500 eiro).
KNAB jau ir saņēmis dažas sūdzības par iespējamajiem pārkāpumiem šīs kampaņas laikā; notiek
izmeklēšana.
Ziedotāji var tikt sodīti par ziedojumu griestu pārsniegšanu vai par ziedošanu netiešā veidā.
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Latvijas sabiedrību ar daudzveidīgu informāciju par vēlēšanām nodrošina ievērojams plašsaziņas
līdzekļu loks. Kampaņu noteikumus medijos, tostarp arī bezmaksas raidlaika nodrošināšanu
sabiedriskajā radio un televīzijā, regulē Priekšvēlēšanu aģitācijas likums. Elektronisko mediju
likums savukāŗt pieprasa, lai sabiedriskie un komercmediji objektīvi un godīgi atainotu
notikumus, kā arī veicinātu viedokļu apmaiņu.
29. augustā OSCE/ODIHR LEOM uzsāka mediju monitoringu, ar standarta kvantitatīvajām un
kvalitatīvajām metodēm analizējot medijos atspoguļoto priekšvēlēšanu informāciju. Tiek
analizēta informācija sabiedriskajā TV kanālā LTV1 un komerckanālos LNT, TV3, TV5 un
PBK, kā arī piecos dienas laikrakstos latviešu un krievu valodās13.
Sabiedriskā televīzija LTV1 organizēs deviņus priekšvēlēšanu diskusiju raidījumus. Trijos no
tiem piedalīsies deputātu kandidāti no visiem 13 reģistrētajiem sarakstiem, savukārt pārējos
piedalīsies to partiju kandidāti, kuri, saskaņā ar aptaujas rezultātiem, iegūs vismaz 2% vēlētāju
balsu, kā arī partijas, kuras šobrīd ir pārstāvētas Saeimā. Privātais TV kanāls LNT arī plāno
organizēt divas debašu pārraides, kuros piedalīsies 6 galveno partiju kandidāti.
IX.

SIEVIEŠU LĪDZDALĪBA

Nav ne formālu šķēršļu, ne arī īpašu noregulējumu, kas veicinātu vienlīdzīgu sieviešu dalību
Latvijas politiskajā dzīvē. Neviens no vēlēšanu kandidātiem, kas tikās ar OSCE/ODIHR LEOM,
neziņoja par iekšējiem mehānismiem, kas veicinātu dzimumu vienlīdzību vēlēšanu sarakstu
izveidē. 331 (30.4%)14 no 1.090 kandidātiem ir sievietes. Sarakstā “Brīvība. Brīvs no bailēm,
naida un dusmām” ir vislielākais sieviešu kandidātu īpatsvars (74.1 %), vismazāk sieviešu
kandidātu (21.7 %) ir “Saskaņas Centra” sarakstā. Trīs no deviņiem CVK locekļiem ir sievietes.
Sievietes ir plaši pārstavētas arī PVK.
X.

MAZĀKUMTAUTĪBU LĪDZDALĪBA

Latvijas pamatiedzīvotāji sastāv no vairākām etniskajām un lingvistiskajām minoritātēm.
Saskaņā ar pēdējiem statistikas datiem, latvieši ir 59.4% no visu iedzīvotāju kopskaita, pārējā
iedzīvotāju daļa pieder etniskajām un lingvistiskajām minoritātēm, pamatā tie ir etniskie krievi
(27.5%). 319,267 iedzīvotaju ir reģistrēti kā “nepilsoņi” – pamatā “ krievvalodīgie” iedzīvotāji,
kas nav saņēmuši Latvijas pilsonību un tādēļ tiem nav arī balstiesību.15
No 1,090 reģistrētajiem kandidātiem, 117 pieder krievu minoritātei, 788 ir deklarējuši sevi kā
etniskos latviešus un 133 ir izlēmuši neminēt savu etnisko izcelsmi.16 Informatīvie materiāli par
vēlēšanām nav pieejami nevienā no mazākumtautību valodām.17
XI.

VIETĒJIE UN STARPTAUTISKIE NOVĒROTĀJI

Saeimas vēlēšanu likums nesatur detalizētus vietējo un starptautisko novērotāju akreditācijas
procedūras noteikumus, tiesības un pienākumus. Taču CVK norādīja, ka starptautiskie un
pilsoniskās sabiedrības organizācijas drīkst akreditēties pie CVK vai PVK. Visi OSCE/ODIHR
novērotaji ir saņēmuši CVK oficiālās akreditācijas.
13
14
15
16
17

Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīga Avīze, Čas un Vesti Sevodņa.
http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/base/komisijas2010.cvkand11.sak
Jaunākie Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati (01.07.2011.)
Reģistrējoties CVK, kandidāti var izvēlēties deklarēt vai nedeklarēt savu etnisko izcelsmi.
ANO Cilvēktiesību komiteja, piemēram, rekomendē, lai “vēlēšanu informācija un materiāli būtu pieejami
mazākumtautu valodās”, skat. Vispārējais 25. komentārs par Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un
politiskajām tiesībām 25. pantu.
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XII. OSCE/ODIHR LEOM AKTIVITĀTES
OSCE/ODIHR LEOM atvēra biroju Rīgā 2011. gada 26. augustā. Misijas vadītājs ir ticies ar
Ārlietu ministrijas un lielāko politisko partiju pārstāvjiem, kā arī ar CVK priekšsēdētāju. Misijas
pārstāvji ir tikušies arī ar dažādu valsts institūciju pārstāvjiem un uztur pastāvīgus kontaktus ar
vēlēšanu komisijām, politiskajām partijām, pilsonisko sabiedrību un medijiem.

