Informācija par tautas nobalsošanu
par 10.Saeimas atlaišanu
Tautas nobalsošana notiks 2011.gada 23.jūlijā, sestdienā. Tautas nobalsošanas dienā vēlēšanu
iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 rītā līdz 10.00 vakarā pēc vietējā laika un balsot varēs jebkurā
vēlēšanu iecirknī gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Tautas nobalsošanā vēlētājiem būs jāatbild uz jautājumu „Vai jūs esat par 10.Saiemas atlaišanu?”
Iespējamie atbilžu varianti būs „Par” un „Pret”.
Atbilstoši Satversmei 10.Saeima būs atlaista, ja tautas nobalsošanā par Saeimas atlaišanu nobalsos
vairāk nekā puse no tiem vēlētājiem, kuri piedalīsies tautas nobalsošanā. Šajā gadījumā būs
jāizsludina jaunas Saeimas vēlēšanas, kurām jānotiek ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Saeimas
atlaišanas.
Piedalīties tautas nobalsošanā var Latvijas pilsoņi, kuri tautas nobalsošanas dienā ir sasnieguši 18
gadu vecumu un kuriem ir derīga Latvijas pilsoņa pase. Latvijas pilsoņu 1992.gada parauga
pases, kurām nav beidzies derīguma termiņš, kā arī pases ar derīguma termiņu „BEZTERMIŅA” ir
derīgas tautas nobalsošanai.
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir apstiprinājusi šādus vēlēšanu iecirkņus ASV (atvērti 23.jūlijā):
Vašingtona,
Kolumbijas apgabals

Ņujorka,
Ņujorkas pavalsts

Latvijas vēstniecība ASV
2306 Massachusetts Ave., NW
Washington, DC 20008
Tālrunis: 202-328-2840
Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ANO
333 East 50th St.
New York, NY 10022
Tālrunis: 212-838-8877

"Garezers," Mičiganas pavalsts
Latviešu centra "Garezers" telpās
57732 Lone Tree Road
Three Rivers, MI 49093
Mineapole, Minesotas štats
Mineapoles latviešu draudzes nams
3152 17th Ave., S.
Minneapolis, MN 55407
Tālrunis: 612-722-4622
Klīvlande, Ohaijo pavalsts
Klīvlandes apvienotā latviešu draudze
15120 Detroit Avenue
Lakewood, OH 44107
Tālrunis: 440-930-5847

Sanfrancisko, Kalifornijas pavalsts
Ziemeļkalifornijas latviešu draudzes nams
425 Hoffman Avenue
San Francisco, CA 94114
Tālrunis: 415-550-9056
Losandželosa, Kalifornijas pavalsts
Dienvidkalifornijas Latviešu sabiedriskais centrs
1955 Riverside Dr.
Los Angeles, CA 90039-3704
Tālrunis: 818-842-3639
Bostona, Masačusetas pavalsts
Latviešu luterāņu Trimdas draudzes nams
58 Irving St.
Brookline, MA 02445
Tālrunis: 617-232-5994
Čikāga, Ilinojas pavalsts
Čikāgas Ciānas draudze
6551 W. Montrose Ave.
Chicago, IL 60634
Tālrunis.: 773-728-3947
St. Pēterburga, Floridas pavalsts
St. Pēterburgas Latviešu centrs
1705 9th Ave., N
St. Petersburg, FL 33706
Tālrunis: 727-797-1933
Sietla, Vašingtonas pavalsts
Latviešu biedrība Vašingtonas štatā
11710 Third Ave., NE
Seattle, WA 98125
Tālrunis: 206-232-6813
Filadelfija, Pensilvānijas pavalsts
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības nams
531 North 7th Street
Philadelphia, PA 19123
Tālrunis: 215-922-9798
Milvoki, Viskonsīnas štats
Milvoku Latviešu ev. lut. Svētās Trīsvienības draudzes telpas
1853 N. 75th Street
Milwaukee, WI 53213
Tālrunis: 414-258-8070

Svarīgi! Lai piedalītos tautas nobalsošanā, nepieciešama Latvijas pilsoņa pase. Latvijā tautas
nobalsošanā pase ir vēlētāja reģistrācijas dokuments, kurā tiek izdarīta atzīme (spiedogs) par dalību
tautas nobalsošanā. Spiedogs pasē ir veids, kā tiek nodrošināts princips „viens vēlētājs – viena
balss”.
Vēlētājiem, kuri uzturas ASV ir divas iespējas, kā piedalīties tautas nobalsošanā:
1. Līdz šā gada 1.jūlijam reģistrēties balsošanai pa pastu Latvijas vēstniecībā ASV;
2. Tautas nobalsošanas dienā, 23.jūlijā, balsot jebkurā no Latvijā vai ārvalstīs izveidotajiem
vēlēšanu iecirkņiem, kas strādās no pulksten 7.00 rītā līdz 10.00 vakarā pēc vietējā laika.
Kā pieteikties balsošanai pa pastu?
Reģistrēties balsošanai pa pastu var līdz 2011.gada 1.jūlijam (pieteikums jāsaņem līdz darba dienas
beigām) Latvijas vēstniecībā ASV (2306 Massachusetts Ave., N.W., Washington, DC 20008).
Latvijas vēstniecības ASV darba laiki, kuros var pieteikties balsošanai pa pastu, ir noteikti:
Pirmdienās

14.00 – 16.00

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās

10.00 – 12.00

Lai reģistrētos pasta balsošanai, Latvijas vēstniecībā ASV personīgi vai ar citas personas
starpniecību jānogādā iesniegums un Latvijas pilsoņa pase. „Cita persona” var būt gan fiziska
persona, gan arī pasta kurjers (UPS, DHL, Express Mail, Federal Express).
Reģistrējoties pasta balsošanai, jānosūta Latvijas pilsoņa pase un jāiesniedz iesniegums, kurā
jānorāda:
1) vārds, uzvārds;
2) personas kods;
3) dzīvesvietas adrese;
3) adrese ASV, uz kuru nosūtāmi balsošanas materiāli.
Iesniegums balsošanai pa pastu: http://web.cvk.lv/pub/public/29990.html Iesniegumu arī atļauts
rakstīt brīvā formā, rokrakstā vai datorrakstā.
Reģistrējoties balsošanai pa pastu, Jūs saņemsiet spiedogus pasē par dalību tautas nobalsošanā, kā
arī izziņu par to, ka Jūs esat reģistrēts sarakstā balsošanai par pastu.
Ja pase un iesniegums vēstniecībā tiek nogādāts ar pasta kurjeru, vēlētājam pašam jāapmaksā
pasta kurjera pakalpojumi pases nosūtīšanai atpakaļ. Vēstniecība neuzņemas atbildību par
pasta kurjera pakalpojumu kvalitāti.
Vēlētājiem, kuri būs reģistrējušies pasta nobalsošanai, tautas nobalsošanas materiāli tiks izsūtīti no
2011.gada 4.jūlija līdz 8.jūlijam.

Saņemot nobalsošanas materiālus, vēlētājiem savs balsojums vēstniecībai jānosūta ar tādu aprēķinu,
lai tas vēstniecībā pienāktu līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai - 23.jūlija.
Lūdzu, ievērojiet - ja esat pieteicies balsošanai pa pastu, Jums nebūs iespēju nobalsot tautas
nobalsošanas dienā vēlēšanu iecirknī.
Tuvāka informācija: Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.
Latvijas vēstniecība laipni aicina Jūs jautājumu gadījumā kontaktēties ar vēstniecības Konsulāro
nodaļu pa tālruni 202 328 2840 vai izmantojot e-pastu consulate.usa@mfa.gov.lv
Latvijas vēstniecība ASV sadarbībā ar
Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju

