IEROBEŽOTĀ VĒLĒŠANU NOVĒROŠANAS MISIJA
L a t vija — Ā rk ā rta s Sa ei ma s v ēl ēša na s, 2 0 1 1 . g a da 1 7 . sep temb ri s

PAZIŅOJUMS PAR PROVIZORISKAJIEM NOVĒROJUMIEM UN SECINĀJUMIEM
Rīga, 2011. gada 18. septembrī – Atsaucoties uz Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības
OSCE uzaicinājumu, OSCE Demokrātisko un cilvēktiesību institūciju birojs (ODIHR) izveidoja 17.
septembra Saeimas ārkārtas vēlēšanu novērotāju ierobežotu misiju (LEOM).
Vēlēšanas tika vērtētas saskaņā ar OSCE saistībām un starptautiskajiem demokrātisko vēlēšanu
standartiem, kā arī Latvijas likumiem. Šis paziņojums par provizoriskajiem novērojumiem un
secinājumiem tiek sniegts pirms procesa noslēgšanās. Vēlēšanu galīgais novērtējums, citastarpā,
būs atkarīgs no tā, kā noritēs atlikušie vēlēšanu procesa posmi, tostarp, saņemto sūdzību un
apelāciju izskatīšanu jau pēc vēlēšanu dienas. Aptuveni astoņas nedēļas pēc vēlēšanu procesa
beigām OSCE/ODIHR sniegs vispusīgu gala ziņojumu, kurā būs atrodamas arī rekomendācijas
iespējamiem uzlabojumiem.
Atbilstoši OSCE/ODIHR metodoloģijai attiecībā uz LEOM, misijā ietilpa ilgtermiņa novērotāji,
taču tajā nebija īstermiņa vēlēšanu novērotāju. OSCE/ODIHR LEOM neveica vispusīgu un
sistemātisku vēlēšanu dienas novērošanu, bet apmeklēja noteiktu skaitu vēlēšanu iecirkņu.
PROVIZORISKIE SECINĀJUMI
17. septembra ārkārtas Saeimas vēlēšanas notika demokrātiskā un plurālistiskā vidē, ko raksturoja
tiesiskums, cieņa pret pamatbrīvībām, funkcionējošas demokrātiskās institūcijas un patiesa izvēles
iespēja starp partijām, kuras piedāvaja dažādas politiskās platformas.
Par krēsliem 100-vietīgajā Saeimā (parlamentā) sacentās trīspadsmit politisko partiju un apvienību
saraksti. Politiskā skatuve joprojām pamatā ir dalīta ar etnisko un lingvistisko robežšķautni. Lai arī
dažas partijas centās uzrunāt abas galvenās valodu kopienas, tomēr partijas lielā mērā joprojām tiek
uztvertas kā tādas, kas pārstāv vai nu latvisko1, vai arī ievērojamo krievvalodīgo iedzīvotāju daļu,
no kuriem daudzi ir arī nepilsoņi. Kaut arī prasība pēc pilsonības tiek atzīta par pieņemamu
ierobežojumu tiesībās balsot, fakts, ka nepilsoņi, kas sastāda aptuveni 16 % no pieaugušo valsts
iedzīvotāju skaita, nevar piedalīties vēlēšanu procesā un nav pārstāvēti, joprojām ir izaicinājums.
Priekšvēlēšanu kampaņa bija samērā ieturēta, tā intensificējās tikai pēdējā nedēļā. Politiskais
diskurss virpuļoja ap ekonomisko situāciju. Lielu kampaņas pasākumu un stendu vietā pretendenti
koncentrējas uz mazāku sapulču organizēšanu un drukātu kampaņas materiālu izplatīšanu. Plaši tika
izmantots arī internets.
Labi attīstītie un samērā stingrie kampaņu finansēšanas noteikumi nodrošināja procesa
caurskatāmību. Partijas un kandidāti kopumā ievēroja kampaņu finansēšanas noteikumus,
pārkāpumi tika izmeklēti ātri un un nekavējoties.
1

Apzīmējums “latviski” vai “krieviski runājošais” tiek lietots attiecībā uz tiem, kuru pirmā valoda vai mājās
lietotā valoda ir latviešu vai krievu.
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Tiesiskais regulējums kopumā nodrošināja stabilu pamatu demokrātiskai vēlēšanu norisei, kaut gan
joprojām pastāv vieta turpmākiem uzlabojumiem saskaņā ar OSCE saistībām, īpaši attiecībā uz
kandidēšanas tiesībām. Īsi pirms vēlēšanu izsludināšanas, tiesiskais regulējums tika piemērots
īpašajiem ārkārtas vēlēšanu apstākļiem.
Lielākā daļa OSCE/ODIHR LEOM sarunbiedru pauda pārliecību par vēlēšanu administrācijas
objektivitāti un profesionālismu. Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) administrēja šīs negaidītās
ārkārtas vēlēšanas profesionāli, tiekot galā ar laika ierobežojumu. CVK sēdes norisinājās koleģiālā
gaisotnē un bija atvērtas starptautiskajiem un vietējiem novērotajiem, ka arī medijiem.
Mediji vēlētājiem nodrošināja piekļuvi dažādiem politiskajiem viedokļiem. Kampaņas
atspoguļojums medijos sevī iekļāva arī vairākas debates sabiedriskajos un privātajos kanālos,
pamatā tajos piedalījās galvenie sāncenši. Sarunbiedri pauda bažas par politiskajās partijās
pastāvošo praksi maksāt par atspoguļojumu ziņās un redakcijas komentāros.
Sievietes joprojām ir mazāk pārstāvētas galvenajās lēmējvaras iestādēs, kaut arī nepastāv neviens
formāls šķērslis sieviešu vienlīdzīgai dalībai politiskajā dzīvē. Nepastāv arī kādi īpaši nolikumi, kas
veicinātu viņu iesaistīšanos.
Balsošana nedaudzajos vēlēšanu iecirkņos, ko apmeklēja OSCE/ODIHR LEOM, noritēja labi
organizētā veida. Vēlēšanu komisijas ievēroja procedūru un profesionāli pildīja savus pienākumus.
Balsošanas kabīņu iekārtojums un gadījuma rakstura pārpildītība ne viemēr nodrošināja balsošanas
aizklātību. Balsu skaitīšana un tabulācija bija labi organizēta un caurskatāma, kaut arī dažos
iecirkņos balsu skaitīšana ieilga vēlētāju augstās apmeklētības dēļ.
PROVIZORISKIE NOVĒROJUMI
Vēlēšanu fons
17. septembra vēlēšanas bija pirmās ārkārtas Saeimas (parlamentā) vēlēšanas kopš Latvijas
Republikas dibināšanas 1918. gadā. Tas izrietēja no politiskās krīzes, kuras rezultātā Saeima tika
atlaista 10 mēnešus pēc tās ievēlēšanas. Lielāko skaitu vietu 2010. gada 2. oktobra vēlēšanās (33)
ieguva apvienība „Vienotība”, kura veidoja valdību ar „Zaļo un Zemnieku savienību” (22 vietas).
„Saskaņas Centrs” ieguva 29 vietas un kļuva par lielāko opozīcijas apvienību. „Nacionālā
apvienība” un „Par labu Latviju” ieguva pa 8 vietām katra.
2011. gada maijā tika veikta kriminālā izmeklēšana, kas skāra arī dažus prominentus politiķus;
Korupcijas apkarošanas un novēršanas birojs (KNAB) lūdza Saeimu atņemt vienam no tās
locekļiem parlamentāro imunitāti, lai veiktu kratīšanu viņa mājā. 26. maijā Saeima balsojumā to
neatbalstīja. Prezidents Valdis Zatlers, kura pilnvaru beigu termiņš bija 7. jūlijā, nolēma atlaist
parlamentu. Saskaņā ar Konstitūciju, ja prezidents vēlas atlaist Saeimu, jānotiek tautas nobalsošanai
par šo jautājumu.2 23. jūlija tautas nobalsošanā tika gūts pārliecinošs atbalsts Saeimas atlaišanai.3
Tostarp 2. jūnijā parlaments par jauno prezidentu ievēlēja Andri Bērziņu, kura pilnvaras stājās
spēkā 8. jūlijā. Turpmākās nozīmīgās izmaiņas politiskajā situācijā notika 2011. gada vasarā.
Bijušais prezidents Zatlers dibināja savu partiju – „Zatlera reformu partiju”; „Tautas partijas”
2

3

Ja vēlētāji atbalsta prezidentu, parlaments tiek atlaists un divu mēnešu laikā tiek ieplānotas jaunas vēlēšanas. Ja
vēlētāji neatbalsta šo iniciatīvu, prezidentam ir jāatkāpjas.
94.3 % vēlētāju balsoja par parlamenta atlaišanu, 5.4 % bija pret. Vēlētāju aktivitāte bija 44.7 %.
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kongresā tika nolemts partiju likvidēt, bet „Pirmā partija-Latvijas Ceļš” tika pārdēvēta tās līdera
vārdā par „Šlesera reformu partiju”.
Vēlēšanu sistēma un tiesiskais ietvars
Latvija ir parlamentāra republika, kurā likumdošanas vara pieder vienpalātas parlamentam
(Saeimai), kuru ievēl uz četru gadu pilnvaru termiņu.4 Visi 100 Saeimas deputāti tiek ievēlēti piecos
daudzmandātu vēlēšanu apgabalos, izmantojot atvērto sarakstu proporcionālo pārstāvniecības
sistēmu, pārvarot piecu procentu barjeru no nodoto balsu skaita. Vēlētāji var atdot balsi par vienu
no sarakstiem un tiem ir dota iespēja paust pozitīvu un negatīvu attieksmi par izraudzītā saraksta
kandidātiem.5
Parlamenta vēlēšanu tiesisko ietvaru pamatā regulē Konstitūcija 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 (CVK) lēmumi un instrukcijas.
Vēlēšanu tiesiskais ietvars tika grozīts, šā gada 16. jūnijā un 14. jūlijā pieņemot īpašus noteikumus
par pirmstermiņa vēlēšanām - tika mainīts kampaņas un balsošanas pa pastu termiņa ilgums, īsā
priekšvēlēšanu termiņa dēļ kampaņas tēriņu griesti bija samazināti uz pusi.6 2011. gada 3. martā
pieņemtie grozījumi sniedza iespēju tiesnešiem piedalīties vēlēšanās neatstājot amatu līdz brīdim,
kad tie tiek ievēlēti.7 Līdztekus – 8. septembrī Saeima veica grozījumus Krimināllikumā, tajā
iekļaujot noteikumus, kas atteicas uz nelikumīgu kampaņas veikšanu. Šis grozījums stāsies spēkā
pēc šīm vēlēšanām.
Tiesiskais ietvars kopumā nodrošināja stabilu pamatu demokrātiskai vēlēšanu norisei, kaut gan
joprojām pastāv vieta turpmākiem uzlabojumiem saskaņā ar OSCE saistībām. Saeimas vēlēšanu
likums neļauj individuāliem kandidātiem startēt vēlēšanās, kas, kā jau tas bija minēts
OSCE/ODIHR ziņojumā par 2010. gada vēlēšanām, ir pretrunā ar 1990. gada OSCE Kopenhāgenas
dokumenta paragrāfu 7.5.8
Arī lustrācijai pakļautajām personam nav atļauts kandidēt. Šos nosacījumus būtu vērts pārskatīt.9
Nepilsoņiem nav balsstiesību (skat. „Mazākumtautību dalība”). Kaut arī prasība pēc pilsonības tiek
atzīta par pieņemamu ierobežojumu tiesībās balsot, fakts, ka nepilsoņi, kas sastāda aptuveni 16 %
no vēlēšanu vecumu sasniegušo valsts iedzīvotāju skaita, nevar piedalīties vēlēšanu procesā un nav
pārstāvēti, joprojām ir izaicinājums. Papildus jāpiemin, ka derīga Latvijas pase ir vienīgais
vēlēšanās pieļaujamais dokuments. Bažas rada tas, ka aptuveni 2.6 % balstiesīgo pilsoņu, kuriem
nav derīgas pases, potenciāli var tikt ierobežotas tiesības.10
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Saskaņā ar Satversmes 13. pantu, jaunais parlaments ārkārtas vēlēšanu dēļ ir ievēlēts tikai uz trim gadiem.
Viņi var atzīmēt „+” pie kandidāta vārda, ja tie vēlas, lai šie kandidāti tiktu pavirzīti uz augšu sarakstā, vai
izņemt kandidātu no saraksta, izsvītrojot viņa vārdu.
Jaunie griesti ir 282,559 lati vai aptuveni 400,000 eiro katram sarakstam.
Saeimas vēlēšanu likuma 6. pants.
OSCE/ODIHR Gala ziņojums par 2010. gada 2. oktobra Saeimas vēlēšanām ir pieejams šeit
www.osce.org/odihr/elections/latvia.
Lietā „Ždanoka pret Latviju”, Eiropas Cilvēktiesību tiesa nolēma, ka “Latvijas institūcijām ir periodiski likumā
noteiktais ierobežojums, lai to pēc iespējas ātrāk atceltu.” App. no. 58278/00, 2006. gada 16. martā. Skatīt arī
„Ādamsons pret Latviju”, App. no. 3669/03, 2008. gada 24. jūnijā, kad tiesa nolēma, ka ierobežojumi pārkāpa
prasības iesniedzēja tiesības kandidēt.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2011. gada 1. septembrī bija
38,893 pilsoņi balsošanas vecumā, kuriem nebija derīgas pases. Pase maksā no 5 līdz 50 latiem (aptuveni 7 un
70 eiro), atkarībā no pieteikuma iesniedzēja vecuma un nepieciešamā izgatavošanas termiņa. Skat.
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Vēlēšanu administrācija
2011. gada ārkārtas parlamenta vēlēšanas administrē trīs līmeņu pārvalde, kas sastāv no CVK, 119
Pašvaldību vēlēšanu komisijām (PVK) 11 un 1027 vēlēšanu iecirkņu komisijām (VIK), tostarp, 77
ārvalstīs.12 CVK un PVK ir pastāvīgas institūcijas, kas ieceltas ar četru gadu pilnvaru termiņu. CVK
sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem astoņus, saskaņā ar politisko partiju nominācijām, amatā ieceļ
Saeima, bet vienu – Augstākā tiesa. PVK, kas sastāv no 7 līdz 15 locekļiem un kurus ieceļ vietējās
pašvaldības, ir atbildīgi par VIK izveidi. Politiskās partijas un vismaz 10 vēlētāju grupas ir tiesīgas
izvirzīt savus pārstāvjus PVK un VIK. Taču pamatā to locekļus ieceļ no pašvaldību darbinieku vai
citu ierēdņu vidus, kam jau ir iepriekšēja vēlēšanu pieredze.
Visumā CVK vēlēšanas administrēja profesionāli, tiekot galā ar laika ierobežojumu. CVK sēdes
bija atvērtas starptautiskajiem un vietējiem pilsoniskās sabiedrības novērotajiem, ka arī medijiem.
Vēlēšanu iecirkņi darbojās likumā noteikto termiņu ietvaros. Tika izveidoti arī vēlēšanu iecirkņi,
kas būtu pieejami vēlētājiem ar invaliditāti. Kopumā OSCE/ODIHR LEOM sarunbiedri pauda
augstu paļāvību vēlēšanu administrācijai.
Ārvalstīs dzīvojošie vēlētāji varēja balsot pa pastu. 539 vēlētāji no 3. augusta līdz 2. septembrim
reģistrējās kādā no 21 ārvalstīs esošajiem VIK, kas administrē vēlēšanas pa pastu. OSCE/ODIHR
LEOM sarunu biedri uzskatīja, ka tik mazs skaits ir skaidrojams ar vēlētāju nevēlēšanos sūtīt pasi
pa pastu, lai tā tiktu apzīmogota, kā to prasa likums.
Septembra sākumā uzsākto CVK vēlētāju informēšanas pasākumu intensitāte palielinājās,
tuvojoties vēlēšanu dienai. Informācija tika sniegta dažādos veidos - šim mērķim tika izmantota
CVK mājas lapa, informatīvie plakāti vēlēšanu iecirkņos, reklāmas avīzēs un diennakts informatīvā
tālruņa līnija. CVK izmantoja arī sabiedriskos un privātos medijus, pamatā - TV un radio stacijas,
lai sasniegtu vēlētājus. Izņemot īsu pamatinformāciju par vēlēšānām angliski un krieviski, vēlētāju
informācijas materiāli bija sagatavoti tikai latviešu valodā.
Kandidātu reģistrācija un kampaņas vide
Kopumā šīm vēlēšanām CVK bija reģistrējušās deviņas partijas un četras apvienības. Visas partijas,
izņemot vienu, iesniedza kandidātu sarakstus visos piecos vēlēšanu apgabalos.13 Pavisam balotējās
1,092 kandidāti. Sākotnēji CVK no „Kristīgo demokrātu savienības” saraksta bija izsvītrojusi divus
kandidātus, jo viņu sodāmība nebija dzēsta, taču ar tiesas lēmumu tie tika atjaunoti (Skat. „Sūdzības
un apelācijas”). Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” kandidāts iesniedza sūdzību Valsts
valodas centrā (VVC) par diviem „Saskaņas Centra” kandidātiem, apgalvojot, ka viņiem nav
pietiekmas latviešu valodas zināšanas.14
Dažādās kandidējošās partijas un apvienības piedāvāja plašu politisko viedokļu klāstu. Galvenie
sāncenši bija abas valdošajā koalīcijā esošās "Vienotība" un "Zaļo un zemnieku savienība"
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http://www.pmlp.gov.lv/en/pakalpojumi/pricelist/passport_fees.html
Tai skaitā ir deviņas Pilsētu vēlēšanu komisijas un 110 Reģionālās vēlēšanu komisijas.
Šie VIK ir izveidoti 39 pasaules valstīs aptuveni 50000 ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju vajadzībām.
Partija „Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām” iesniegusi kandidātu sarakstus trijos vēlēšanu apgabalos.
Atbildot uz sūdzību, divi „Saskaņas Centra” kandidāti tika uzaicināti uz valodas testu, pēc kura sūdzība tika
noraidīta kā nepamatota. Visi trīs kandidāti ir Liepajas pilsētas Domes deputāti. Saskaņā ar VVC, ikvienam ir
tiesības iesniegt sūdzību par ievēlētās amatpersonas valodas zināšanām. Vēlēšanu likums nepieprasa latviešu
valodas zināšanas kā priekšnoteikumu kandidēšanai. Kandidāti, piesakot savu kandidatūru CVK, iesniedz
latviešu valodas prasmju pašnovērtējumu.
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(kandidēja atsevišķi), "Saskaņas centrs", kas pārsvarā tiek uzskatīta par krievu mazākuma pārstāvi,
un diezgan ātri ievērību guvusī “Zatlera Reformu partija”. Lielākā daļa ārkārtas vēlēšanām
reģistrēto partiju piedalījās arī 2010. gada vēlēšanās, tostarp arī 88 no 100 iepriekšējās Saeimas
deputātiem.
Lai arī vēlēšanu dalībnieki kampaņas varēja īstenot brīvi, tās noritēja neuzkrītoši, vienīgi pēdējā
nedēļā pirms vēlēšanam tās kļuva redzamākas. Ekonomiskā krīze, īsāks kampaņas laiks un
samazinātie tēriņu griesti diezgan ievērojami iespaidoja kampaņu. Visas politiskās partijas, ar kuru
pārstāvjiem tikās OSCE/ODIHR LEOM, norādīja, ka šīm vēlēšanām bija pieejami ierobežoti
kampaņas resursi. Rezultātā bija redzams diezgan maz plakātu, notika nedaudzi kampaņu pasākumi,
un maksas reklāmu skaits medijos bija ierobežots. Politiskās partijas koncentrēja uzmanību uz
lētākām komunikāciju stratēģijām, piemēram, organizējot nelielas tikšanās, kā arī izmantojot
internetu un sociālos tīklus. 12 no 13 sarakstiem bija izveidojuši savas interneta lapas, kā arī Tvītera
kontus; 9 sarakstiem bija lapa portālā Facebook, bet astoņi saraksti publicēja ziņas
www.draugiem.lv – populārākajā Latvijas sociālajā tīklā. Pret vēlēšanu kandidātiem brīžiem tika
vērsta arī negatīvā kampaņa medijos jeb tā dēvētais ‘kompromāts’.
Starp galvenajām kampaņas tēmām bija ekonomiskā krīze, tās ietekme uz budžetu un sociālajiem
apstakļiem, mazākā mērā – demogrāfiskā situācija Latvijā. Sabiedrības novecošana, zemie
dzimstības rādītāji, Latvijas pilsoņu emigrācija uz ārzemēm – tās bija tēmas, kas periodiski
atkārtojās partiju programmās.
Politisko ainu joprojām sadalīja etniskās un valodas līnijas, lielā mērā uztverot partijas kā tādas, kas
pārstāv vai nu latviešus, vai arī ievērojamo krievvalodīgo iedzīvotāju daļu. Kā pozitīvu tendenci var
minēt to, ka dažas lielās partijas uzskatāmi centās uzrunāt abas kopienas. Visas partijas un
apvienības savos sarakstos bija iekļāvušas dažādu tautību pārstāvjus, un dažas politiskās partijas
sagatavoja kampaņas materiālus abās valodās. No galvenajiem sāncenšiem - „Šlesera reformu
partijai”, „Zatlera reformu partijai” un „Saskaņas centram” - bija interneta mājas lapas divās
valodās; „Vienotība” dažos apgabalos, kuros pamatā dzīvo krievvalodīgie iedzīvotāji, kampaņu
veica krievu valodā. Rīgā „Zaļo un Zemnieku savienība” dalīja bezmaksas laikrakstu „Zaļo, Rīga!”
krievu un latviešu valodās.
Kampaņas finansējums
Kampaņas finanšu noteikumi ir labi izstrādāti un salīdzinoši stingri. Par kampaņas finansēšanas
noteikumu izpildes uzraudzību atbild KNAB, kam ir izmeklēšanas un soda realizēšanas pilnvaras.
Tam ir pilna pieeja visai politisko partiju finanšu informācijai un kontu izrakstiem. Ziedotājiem, pēc
KNAB prasības, jāsniedz informācija par to ienākumiem, uzkrājumiem un īpašumiem, kā arī
dokumentus, kas apliecina sniegtā ziedojuma avota likumību. Kampaņas tika finansētas ar
privātiem ziedojumiem, kuru griesti ir noteikti 100 minimālo mēnešalgu apmērā.15 Ziedojumi no
ārzemju vai anonīmajiem avotiem vai juridiskajām personam ir aizliegti. Partijas nedrīkst ņemt
aizdevumus vai kredītus un finansēšana no „trešo personu” puses arī ir ierobežota.16
Lai šis process būtu caurskatāmāks, partijām un apvienībām KNAB ir jādeklarē ziedojumu summas
un to avoti publikācijai tīmekļa vietnē. Ja vēlēšanu kandidāts pārsniedz kampaņas tēriņu griestus,
KNAB ir pilnvarots uzlikt administratīvo naudas sodu un aizliegt turpmākās kampaņas aktivitātes.
Kopš vēlēšanu kampaņas sākuma, KNAB ir saņēmis 53 ziņojumus par kampaņas finansējuma
noteikumu pārkāpumiem. Uz nelieliem pārkāpumiem, tādiem, kā „trešo personu” tēriņu griestu
15
16

Kopā 20,000 Lati (28,500 Eiro).
Likumā noteikti griesti 15 minimālo mēnešalgu apmērā (3,000 lati vai aptuveni 4,300 eiro).
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pārsniegšana vai nelikumīgi ziedojumi, tika laicīgi reaģēts. 15. septembrī KNAB aizliedza turpināt
kampaņu uzņēmumam Freedomlab, kurš bija pārkāpis „trešās personas” kampaņas tēriņu griestus.
Mediji
Mediji nodrošināja vēlētājiem piekļuvi dažādiem politiskajiem viedokļiem. Taču vairākas politiskās
partijas, ar kurām tikās OSCE/ODIHR LEOM, apšaubīja mediju taisnīgumu un objektivitāti.
Turklāt, sarunubiedri pauda bažas par politisko partiju vidē pastāvošo praksi maksāt par atainojumu
ziņās vai redakcijas komentāros.
Priekšvēlēšanu kampaņas likums regulē kampaņas norisi medijos, tostarp arī jautājumus par maksas
un bezmaksas ētera laiku. Medijiem saistošs ir arī Elektronisko mediju likums, kas nosaka, ka
notikumi un fakti ir jāataino taisnīgi, objektīvi un jāveicina viedokļu apmaiņa. Saskaņā ar īpašajiem
ārkārtas vēlēšanu noteikumiem, termiņš, kurā medijiem bija jāiesniedz savi politisko reklāmu
izcenojumi, bija saīsināts. KNAB ziņoja, ka desmit mediji nav ievērojuši šo termiņu.
Nacionālā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kuras uzdevums ir uzraudzīt audiovizuālo
mediju atbilstību likuma prasībām, veica nacionālo un reģionālo TV un radio staciju monitoringu.
Padome ir saņēmusi 15 formālas sūdzības, tostarp – par negodīgu faktu atspoguļojumu vai
nepiemērotu reklāmas saturu, kā arī lūgumus sniegt skaidrojumus. Novembra pirmajā nedēļā
Padome publicēs ziņojumu par veiktā mediju monitoringa rezultātiem.
Saskaņā ar OSCE/ODIHR LEOM veikto mediju monitoringu 17, sabiedriskais kanāls LTV1 savās
ziņās, aktualitātēs un debatēs sniedza vispārēji līdzsvarotu, galvenokārt neitrālu faktu atainojumu
par galvenajiem kandidātiem 18. LTV1 noturēja deviņas priekšvēlēšanu debates, trijās no kuram
piedalījās visi 13 kandidāti. Pārējās sešās debatēs piedalījās vienīgi partijas, kas šobrīd ir pārstāvētas
Saeimā, kā arī partijas, kas pēc socioloģiskās aptaujas datiem varētu pārvarēt divu procentu barjeru.
Dažas mazās partijas pauda neapmierinātību par to, ka tās ir izslēgtas no dažām debatēm, balstoties
tikai uz socioloģisko aptauju datiem.19
Nacionālie privātie kanāli arī pamatā centās sniegt līdzsvarotu informāciju par galvenajiem
sāncenšiem20. Divi krievvalodīgie kanāli veltīja vairāk laika „Saskaņas centram” kā citiem
sarakstiem 21. Privātais kanāls LNT noturēja divas debates ar tikai sešām partijām, bet TV 3 – ar
piecām. TV5 organizēja diskusijas ar partiju pārstāvju piedalīšanos, bet PBK pārraidīja
priekšvēlēšanu intervijas.
Kampaņas atainojums drukātajā presē sevī ietvēra intervijas ar kandidātiem, ekspertiem,
komentārus un redaktoru slejas. No latviešu avīzēm „Neatkarīgā Rīta Avīze” deva priekšroku
apvienībai „Zaļo un Zemnieku savienība”. Krievu valodā iznākošais laikraksts „Vesti Segodna” un
„Chas” vairāk uzmanības veltīja „Saskaņas centram” nekā citiem sarakstiem.
17

18

19

20

21

OSCE/ODIHR LEOM veica 19 dienu ilgu monitoringu, iekļaujot tajā piecus TV kanālus (valsts kanālu LTV1
un privātos LNT, TV3, TV5 un PBK) un piecus dienas laikrakstus latviešu un krievu valodā rakstošus
laikrakstus (Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze, Čas, Vesti Segodna). Mediju monitorings
koncentrējās uz vakar stundu (18:00-24:00) aģitācijas atspoguļojumu autorraidījumos (ziņu raidījumos, sarunu
šovos, debatēs un aktualitāšu programmās) un maksas reklāmās.
„Saskaņas centrs”, „Zatlera reformu partija”, „Vienotība”, „Zaļo un Zemnieku savienība”, „Šlesers reformu
partija” un „Nacionālā apvienība/LNNK” katra saņēma 10-15% raidlaika. „Par cilvēka tiesībām vienotā
Latvijā” saņēma 6 % raidlaika.
Partija „Tautas kontrole” iesniedza sūdzības vairākās institūcijās par to, ka netika aicināta uz LTV1
reģionālajām debatēm.
TV3 veltīja 23% uzmanības „Saskaņas centram”, 22% uzmanības „Zaļo un Zemnieku savienībai”, 16% „Vienotībai” un 14% „Zatlera reformu partijai”. LNT veltīja 14 līdz 17% visiem galvenajiem kandidātiem.
TV5 veltīja 22% “Saskaņas centram” un PBK – 27%.
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Monitoringa perioda laikā „Šlesera reformu partija” izmantoja vairāk apmaksātās TV reklāmas kā
citi, tam sekoja „Zaļo un Zemnieku savienība”, reklamējoties gan latviešu, gan krievvalodīgajos
medijos.
Sieviešu līdzdalība
Kaut arī nav ne formālu šķēršļu, ne arī īpašu noteikumu, kas veicinātu vienlīdzīgu sieviešu dalību
Latvijas politiskajā dzīvē, sievietes joprojām ir mazāk pārstāvētas galvenajās lēmējvaras iestādēs.
Iepriekšējā parlamentā bija 21 sieviete, divus no 13 ministru krēsliem ieņēma sievietes. Neviena no
partijām un apvienībām, kas tikās ar OSCE/ODIHR LEOM, neminēja par iekšējiem mehānismiem,
kas veicinātu dzimumu vienlīdzību vēlēšanu sarakstu izveidē. No 1090 kandidātiem 331 (30,3%)
bija sievietes. Tas norāda uz nelielu pieaugumu salīdzinot ar 2010. gadu, kad parlamenta vēlēšanās
piedalījās 28,6 % sieviešu (353 no 1235 kandidātiem).
Dažādu partiju vidū bija vērojama ievērojama atšķirība to sieviešu īpatsvarā, kuras partijas bija
izvirzījušas par kandidātēm. Sarakstā “Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām” ir vislielākais
sieviešu kandidātu īpatsvars (74,1 %), vismazāk sieviešu kandidātu (21,7 %) bija “Saskaņas
Centra” sarakstā. Gandrīz trešdaļa sieviešu balotējas Rīgas vēlēšanu apgabalā.
Tikai trīs no deviņiem CVK locekļiem ir sievietes. Sievietes ir plaši pārstavētas arī PVK.
Mazākumtautību līdzdalība
Latvijas iedzīvotāju sastāvā ir vairāku etnisko un lingvistisko minoritāšu pārstāvji. Saskaņā ar
pēdējiem statistikas datiem, latvieši ir 59,5% no visu iedzīvotāju kopskaita, pārējā iedzīvotāju daļa
pieder etniskajām un lingvistiskajām minoritātēm, pamatā tie ir etniskie krievi (27,3%).22
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā, pilsonība automātiski tika piešķirta tiem, kas bija
Latvijas pilsoņi pirms 1940. gada un viņu pēcnācējiem, atstājot lielu skaitu Latvijas iedzīvotāju bez
Latvijas vai kādas citas valsts pilsonības. 319,267 cilvēki, kas ir aptuveni 14% no iedzīvotāju skaita,
ir reģistrēti kā „nepilsoņi”–– lielākā daļa no tiem ir balsošanas vecumā.23 Lielākā daļa nepilsoņu
pieder pie nacionālajām minoritātēm. Kopš 2006. gada nepilsoņu naturalizācijas temps ir nozīmīgi
krities.24 Kā pozitīva tendence jāmin Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumi, kas sniedza
iespēju reģistrēt nepilsoņu bērnus kā Latvijas pilsonībā, veicot viņu dzimšanas reģistrāciju.
No 1,092 reģistrētajiem kandidātiem, 117 pieder krievu minoritātei, 790 ir deklarējuši sevi kā
etniskos latviešus un 133 ir izlēmuši neminēt savu etnisko izcelsmi. Pārējiem kandidātiem bija kāda
cita etniskā izcelsme.
Saskaņā ar Valsts valodas likumu visai oficiālajai saziņai ir jānotiek latviešu valodā vai jābūt
pieejamam sertificētam tulkojumam (ar dažiem izņēmumiem).25 Valsts iestādes Valsts valodas
likumu interpretē tādējādi, ka tas aizliedz publicēt vēlētāju izglītošanas un informatīvos materiālus

22
23

24

25

Iekšlietu ministrijas Pilsonības un Migracijas lietu pārvaldes 2011. gada 1. jūlija dati.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un Migracijas lietu pārvaldes datiem, 306,400 nepilsoņi ir
sasnieguši balsošanas vecumu (16,5% no iedzīvotājiem balsošanas vecumā). (2011. gada 1. jūlija dati.)
Naturalizāciju skaits 2006. gadā bija 16 439, 2007. gadā - 6826, 2008. gadā – 3004, 2009. gadā – 2080, bet
2010. gadā – 2336 (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un Migracijas lietu pārvaldes dati.)
Lielākā daļa PVK, kurus apmeklēja OSCE/ODIHR LEOM, pauda gatavību pieņemt sūdzības krievu valodā.
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citā valodā, kā tikai latviski, tādējādi potenciāli nostādot neizdevīgākā stāvoklī vēlētājus ar zemu
latviešu valodas zināšanu līmeni.26
Sūdzības un apelācijas
Sūdzību un apelāciju sistēma ir atrunāta dažādos likumos, un tās izskata dažādās tiesās un
administratīvajās instancēs. CVK pakļautībā ir sūdzību izskatīšana attiecībā uz zemāk stāvošu
vēlēšanas komisiju darbu un lēmumiem. Sūdzības par kandidātu reģistrēšanu tiek izskatītas
Administratīvajā apgabaltiesā. CVK arī lemj par sūdzībām attiecībā uz vēlēšanu rezultātiem, šādi
lēmumi ir pārsūdzāmi Augstākajā tiesā.
Vēlēšanu administrācijā un tiesās ir iesniegts tikai neliels sūdzību skaits. Vērā ņemams bija
Administratīvās apgabaltiesas 7.septembra lēmums par labu diviem kandidātiem, kurus pirms tam
CVK bija izslēgusi no deputātu kandidātu saraksta.
Vietējie un starptautiskie novērotāji
Saeimas Vēlēšanu likums nesatur detalizētus noteikumus par akreditācijas procedūru vai par vietējo
vai starptautisko novērotāju tiesībām un atbildību. Tomēr CVK ir pilnvarojusi 38 starptautiskos un
vairāk nekā 100 vietējos novērotājus, tostarp novērotājus no Tiesībsarga biroja. Partiju
novērotājiem nebija nepieciešama iepriekšēja CVK akreditācija, pietika, ka viņi reģistrējas
attiecīgajā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā. Visi OSCE novērotāji laicīgi saņēma oficiālu
akreditāciju.
Vēlēšanu diena
OSCE/ODIHR LEOM neveica vispārēju un sistemātisku novērošanu vēlēšanu dienā, bet
OSCE/ODIHR LEOM novērotāji apmeklēja noteiktu vēlēšanu iecirkņu skaitu visā valstī.
Līdzīgi ka iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, vēlēšanu iecirkņos nebija iepriekš sagatavotu vēlētāju
sarakstu. Balsstiesīgam pilsonim ar derīgu pasi bija tiesības balsot jebkurā vēlēšanu apgabalā un
jebkurā vēlēšanu iecirknī valstī. Vēlētāju pases tika apzīmogotas, lai nepieļautu vairākkārtēju
balsošanu, un viņu vārdi tika iekļauti vēlētāju sarakstos, kuri tika veidoti vēlēšanu iecirkņos
vēlēšanu dienā. Lai sniegtu iespēju vairāk vēlētājiem izmantot savas balsošanas tiesības, 124
vēlēšanu iecirkņos visā valstī par divām stundām tika pagarināts balsošanas laiks, nesen izdarot
grozījumus Saeimas Vēlēšanu likumā. Šajās vēlēšanās varēja piedalīties 1 542 700 balsstiesīgi
vēlētāji, ieskaitot vēlētājus ārvalstīs.
Balsošana nedaudzajos vēlēšanu iecirkņos, ko apmeklēja OSCE/ODIHR LEOM, noritēja labi
organizētā veida. Vēlēšanu komisijas ievēroja procedūras un profesionāli izpildīja savus
pienākumus. Neraugoties uz CVK centieniem 27, vēlēšanu iecirkņu iekārtojums un pārpildītība
dažkārt negarantēja balsošanas aizklātumu. Vairākos vēlēšanu iecirkņos bija novērojami ģimenes
balsojumi. Mediji ziņoja par nedaudziem pārkāpumiem, tostarp sūdzībām par iespējamu balsu
pirkšanu. Dažas partijas izmantoja tiesības izvietot vēlēšanu iecirkņos savus novērotājus.

26

27

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.
Saskaņā ar iepriekšējām OSCE/ODIHR rekomendācijām CVK ieviesa jaunu instrukciju attiecībā uz
balsošanas kabīņu izvietojumu, lai varētu labāk nodrošināt aizklātu balsošanu.
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OSCE/ODIHR novērotājiem tika piešķirta pilnvērtīga pieeja skaitīšanas un tabulācijas procesam
apmeklētajos vēlēšanu iecirkņos un PVK. Abi šie procesi bija labi organizēti un caurskatāmi, kaut
arī balsu skaitīšana ieilga tajos vēlēšanu iecirkņos, kuros tā notika manuāli un kuros bija atdots
daudz balsu. Šī bija pirmā reize, kad dažos vēlēšanu iecirkņos skaitīšanā tika izmantoti skeneri, kas
atviegloja šo procesu. CVK rezultātu apkopošanai izmantoja jaunu datorprogrammu, ar kuras
palīdzību digitāli protokoli ar interneta starpniecību tika pārsūtīti pa tiešo no vēlēšanu iecirkņiem uz
centrālo iecirkni. Pateicoties tam vēlēšanu iecirkņi varēja laicīgi elektroniski darīt zināmus
provizoriskos rezultātus, uzlabojot caurskatāmību.
Šis ziņojums ir pieejams arī latviešu un krievu valodās, taču vienīgi angļu teksts ir uzskatāms par
oficiālo versiju.
MISIJAS INFORMĀCIJA UN ATZINĪBA
Rīga, 2011. gada 18. septembrī – OSCE/ODIHR Ierobežotā vēlēšanu novērotāju misija (LEOM)
ieradās Latvijā 26. augustā. Misiju vadīja Konrāds Olševskis (Konrad Olszewski), tā sastāvēja no
deviņu analītiķu komandas, kas atradās Rīgā, un sešiem ilgtermiņa novērotājiem, kuri atradās trijos
reģionālajos apgabalos. LEOM komandu veidoja 13 OSCE dalībvalstu pārstāvji.
OSCE/ODIHR LEOM vēlas pateikties Latvijas valsts iestādēm par uzaicinājumu novērot vēlēšanas,
Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) par sadarbību un akreditācijas dokumentu nodrošināšanu, un
Ārlietu ministrijai par atbalsta sniegšanu. OSCE/ODIHR LEOM vēlas izteikt pateicību arī citām
nacionālajām un pašvaldību institūcijām, vēlēšanu iestādēm, kandidātiem, politiskajām partijām un
pilsoniskās sabiedrības organizācijām par sadarbību.
Lai gūtu plašāku informāciju, lūdzu griezieties pie:
·
·
·

Mr Konrad Olszewski, OSCE/ODIHR LEOM vadītājs, Rīgā (+371 6 703 5200 );
Mr Jens Eschenbächer, OSCE/ODIHR, Preses sekretārs (+48 603 683 122); vai
Ms Tamara Otiashvili, OSCE/ODIHR Vēlēšanu padomniece, Varšavā (+48 22 520 0600);

OSCE/ODIHR LEOM adrese:
Valdemāra centrs
Kr. Valdemāra 21, Rīga, LV-1010
Tālr: +371 6 703 5200
Fax: +371 6 703 5252
E-pasts: office@odihr.lv

