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Valsts prezidents tiekas ar pāvestu Francisku “Saskaņas”/GKR bloks Rīgas
tikšanās Rīgā 2016. gada nogalē. Tādējādi ekumēnisms ir
labs pamats sabiedrības integrācijai,” teica Raimonds Vējonis. Valsts prezidents norādīja,
ka Latvijā joprojām labi atceras
svētā Jāņa Pāvila II vizīti Baltijas valstīs 1993. gadā, kas bija
neizmirstams notikums ne tikai katoļticīgajiem, bet visiem
Latvijas iedzīvotājiem.

Foto: president.lv.

Valsts prezidents Raimonds
Vējonis 2. jūnija vizītes laikā
Vatikānā tikās ar Viņa Svētību pāvestu Francisku un Viņa
Eminenci Svētā Krēsla Valsts
sekretāru kardinālu Pjetro Parolinu. Tikšanās laikā tika pārrunāta vērtību nozīme mūsdienu sabiedrībā, kas sastopas ar
dažādiem izaicinājumiem.

Valsts prezidents uzaicināja
Viņa Svētību apmeklēt Latviju,
kad tiks atzīmēta mūsu valsts
simtgade. Pāvesta vizītei būtu
liela nozīme ekumēniskās sadarbības kontekstā.
“Latvijā kā multikulturālā valstī
ir pārstāvētas dažādas reliģijas,
un norit veiksmīga sadarbība
starp kristīgajām konfesijām.
Aktuālākais piemērs ir Tezē

Tikšanās laikā tika apspriestas
arī starptautiskās aktualitātes.
Valsts prezidents un pāvests
Francisks bija vienisprātis par
nepieciešamību aktīvai rīcībai
vides aizsardzības jomā un klimata izmaiņu novēršanā. Tāpat Raimonds Vējonis pauda
gandarījumu par pāvesta Franciska atbalstu vienotas Eiropas
idejai, jo arī Latvijas interesēs
ir darboties spējīga ES, kas dod
pievienoto vērtību ikvienam iedzīvotājam un dalībvalstij.
Valsts prezidents arī izteica pateicību par to, ka Svētais Krēsls
vienmēr ir atbalstījis Latvijas
neatkarības centienus un nekad
neatzina Latvijas inkorporāciju
PSRS sastāvā.
president.lv

Viss par pašvaldību vēlēšanām

Latvijā pašvaldību vēlēšanās piedalījušies 50,56%
balsstiesīgo

Sestdien, 3. jūnijā, pašvaldību
vēlēšanās visā Latvijā piedalījušies 729 927 cilvēki, kas ir
50,56% no visiem balsstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu
komisijas apkopotie dati, kas
vēl gan tiek papildināti. 2013.
gada pašvaldību vēlēšanās aktivitāte bija 45,99%.
Rīgā nobalsojuši 251 589 iedzīvotāji, kas ir 58,99% no visiem balsstiesīgajiem. Tādējādi
aktivitāte arī galvaspilsētā bijusi augstāka nekā pirms četriem gadiem, kad tā sasniedza
55,55%.

Vidzemē vēlēšanās savu balsi atdevuši 49,71%, Latgalē 45,47%, Kurzemē - 47,43%, bet
Zemgalē - 43,31% balsstiesīgo.
Visaugstākā aktivitāte bijusi
Saulkrastu novadā ar 64,49%
balsu, Mērsraga novadā, kur pie
urnām devās 60,54% balsstiesīgo, Rucavas novadā - 61,04%.
Desmit novados vēlētāju aktivitāte bijusi mazāka par 40%
– Tukuma, Jaunpils, Dobeles,
Jelgavas, Rundāles, Gulbenes,
Rēzeknes, Krāslavas un Daugavpils novadā.
DELFI

Sākts jau trešais kriminālprocess par iespējamo
balsu pirkšanu

Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par iespējamo
balsu pirkšanu, taču netiek atklāts, kurā reģionā tas noticis.

VP amatpersonas ir reaģējušas uz informāciju, ka viens no
deputātu kandidātiem, iespējams, veicis balsu uzpirkšanu.
Par notikušo sākts kriminālprocess, kurš pēc piekritības
nodots Drošības policijai (DP),
pastāstīja Valsts policijas preses pārstāve Ilze Jurēvica.
VP 3. jūnijā reģistrējusi 22 notikumus, kas saistīti ar iespējamiem vēlēšanu pārkāpumiem
un lielākā daļa bijusi saistīta ar
laikus nenovāktu partiju aģitāciju. Astoņi notikumi reģistrēti
Rīgas reģionā, bet pieci Vidzemes reģionā.

DP 2. jūnijā paziņoja, ka sākusi
divus kriminālprocesus par apzinātu kavēšanu personai brīvi
realizēt tiesības vēlēt deputātus. Ņemot vērā, ka izmeklēšana aktīvi turpinās DP neatklāj
vai kriminālprocesi sākti par
faktu vai pret kādu personu.
Kriminālprocesi sākti pēc Krimināllikuma panta par apzinātu kavēšanu personai brīvi

realizēt tiesības vēlēt deputātus
- pazīmēm.

DP aicina Latvijas iedzīvotājus
informēt DP par gadījumiem,
kad personai ir solīts samaksāt,
piesolīti citi materiāli un nemateriāli labumi par viņas balsi
vai citā veidā ietekmēta brīva
izvēle.
LETA
Arī ārvalstīs dzīvojošie
latvieši dodas uz Latviju
balsot pašvaldību vēlēšanās
Neskatoties uz attālumu, vēlēt
uz savām pašvaldībām Latvijā dodas arī ārvalstīs mītošie
Latvijas pilsoņi. Pašvaldību vēlēšanu likums paredz tiesības
vēlēt arī diasporas vēlētājiem,
kuriem Latvijā pieder nekustamais īpašums – tiek lēsts, ka
tādu ir aptuveni 60% no vismaz
115 715 Latvijas valstspiederīgajiem ārpus Latvijas, kam ir
Saeimas vēlēšanu balsstiesības;
bez tam ārvalstīs mīt arī vēlētāji, kuru deklarētā dzīvesvieta
joprojām ir Latvijā. Tomēr, kā
liecina Eiropas Latviešu apvienības pilsoniskās līdzdalības
kampaņas ietvaros veikta aptauja, vairums politisko partiju neizrāda interesi pašvaldību
darbā ņemt vērā diasporas vēlētāju situāciju. [...] Elīna Pinto

domē saglabā vairākumu

Pašreizējam Rīgas domes vadošajam politiskajam spēkam
“Saskaņa”/”Gods kalpot Rīgai”
(“Saskaņa”/GKR) pašvaldību
vēlēšanās izdevies iegūt vairākumu balsu, vienlaikus tas
galvaspilsētas domē ir zaudējis
septiņus mandātus, liecina jaunākie Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.
Pēc balsu saskaitīšanas visos
158 Rīgas iecirkņos šis politiskais spēks saņēmis 50,85%
atbalstu. Tas nozīmē, ka “Saskaņa”/GKR nākamajā Rīgas
domes sasaukumā iegūs 32
deputātu mandātus. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās, kurās
galvaspilsētas domē kopumā
tika ievēlētas trīs partijas, “Saskaņa”/GKR saņēma 58,54%
balsu, kas ļāva tai tikt pie 39
mandātiem.
Rīgas domē kopā ar “Saskaņu”/
GKR ievēlēti politiskie spēki no vēl četriem sarakstiem
- Latvijas Reģionu apvienības
(LRA) un “Latvijas attīstībai”

Foto: LETA.

(LA) apvienotā saraksta, kas
saņēmis 13,66% vēlētāju atbalstu, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) ar 13,41% vēlētāju
atbalstu, nacionālās apvienības
“Visu
Latvijai!”-”Tēvzemei
un brīvībai”/LNNK (VL-TB/
LNNK) ar 9,24% atbalstu un
“Vienotības” ar 6,26% atbalstu.
Atbilstoši šādam balsu sadalījumam LRA un LA saraksts
Rīgas domē saņemtu deviņus
deputātu mandātus, JKP - deviņus mandātus, nacionālā apvienība VL-TB/LNNK - sešus
mandātus, bet “Vienotība” četrus, liecina veiktie provizoriskie aprēķini.
Pārējās partijas nav pārvarējušas 5% barjeru, kā pirmajai
aiz svītras paliekot Zaļo un
zemnieku savienībai (ZZS) ar
3,29% vēlētāju atbalstu.
LETA

Pašvaldību vēlēšanu
rezultāti Pierīgas novados
Ādažu novads

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 124 (3,09%), Partija “Vienotība” 147 (3,66%),
“Latvijas Zemnieku savienība”
391 (9,75%), “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 250
(6,23%), Latvijas Reģionu Apvienība 2636 (65,72%), Latvijas
Zaļā partija 415 (10,35%)
Babītes novads

Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!” – “Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” 284 (8,51%),
“Latvijas Zemnieku savienība”
92 (2,76%), Partija “Vienotība”
443 (13,27%), Latvijas Reģionu Apvienība 2101 (62,92%),
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā

partija 323 (9,67%)

Baldones novads

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Partija “Vienotība” 505 (24,14%), “Gods kalpot
mūsu Latvijai” 524 (25,05%),
Politiskā partija “Reģionu alianse” 878 (41,97%), Latvijas
Zaļā partija 156 (7,46%)
Carnikavas novads

Politiskā partija “KPV LV” 86
(2,50%), “Latvijas Zemnieku
savienība” 1313 (38,19%), Partija “Vienotība” 82 (2,39%),
Politiskā partija “Reģionu alianse” 1054 (30,66%), “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 438 (12,74%), Nacionālā
(Turpinājums 2. lpp.)

