VALSTS

PREZIDENTA
IEVĒLĒŠANA

Latvijas Valsts prezidents

Augstākā valsts
amatpersona
Latvijā

51

Ievēlēšanu reglamentē
Satversme, Valsts
prezidenta ievēlēšanas
likums un Saeimas
kārtības rullis

BALSS
Ievēlēšanai
nepieciešama vismaz
51 deputāta balss

8 GADI
4 GADi
Amatu var pildīt
ne ilgāk par diviem
termiņiem
pēc kārtas

Atklāti balsojot, ievēlē
Saeima uz četriem
gadiem

Kandidatūru iesniegšana

KANDIDATŪRA

Kandidatūru rakstveidā var izvirzīt viens
vai vairāki Saeimas deputāti

Kandidatūras iesniedzamas Saeimas Prezidijam ne
agrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 55 dienas pirms
esošā Valsts prezidenta pilnvaru termiņa beigām

KANDIDATŪRA

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu
komisija pārbauda, vai kandidatūras atbilst
likuma prasībām

Ja komisija konstatē, ka kandidatūra ir
noraidāma, par to lemj Saeima

Vēlēšanas

1

2
Vēlēšanas ir atklātas,
balsošana ar vēlēšanu
zīmēm

Saeimas sēdi Saeimas Prezidijs
sasauc ne agrāk kā 40 dienas
un ne vēlāk kā 30 dienas pirms
esošā Valsts prezidenta
pilnvaru termiņa beigām
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4
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#2

Ja arī tad neviens nav ievēlēts,
vēlēšanas turpina, katrā
nākamajā kārtā izslēdzot
kandidātu, kas iepriekšējā
kārtā ieguvis vismazāk balsu

Ja pirmajā vēlēšanu kārtā
neviens neiegūst vismaz
51 balsi, par visiem
kandidātiem balso otrreiz

5

6

51

5 dienas

Jaunām vēlēšanām
kandidatūras izvirza ne vēlāk
kā 5 dienas pēc pēdējās
vēlēšanu kārtas

Ja pēdējā vēlēšanu kārtā
neviens nav ieguvis 51 balsi,
tiek rīkotas jaunas vēlēšanas

7
Saeimas sēdi sasauc ne agrāk kā 10
dienas un ne vēlāk kā 15 dienas pēc
pēdējās vēlēšanu kārtas

Svinīgais solījums

8. jūLijs

Svinīgā solījuma došana
šogad plānota 8. jūlijā

Jaunievēlētais Valsts prezidents
stājas amatā līdz ar svinīgā
solījuma došanu Saeimas sēdē

„Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts
Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu,
kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu
Latvijas valsts un tās iedzīvotāju
labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu
Latvijas Satversmi un valsts likumus.
Pret visiem es izturēšos taisni un savus
pienākumus izpildīšu pēc labākās apziņas.”

ATJAUNOTĀS Latvijas Valsts prezidenti
Guntis Ulmanis (1993 – 1999)
IEVĒLĒTS

07 / 07 / 1993 ar 53 balsīm

ATKĀRTOTI 18 / 06 / 1996 ar 53 balsīm

Vaira Vīķe-Freiberga (1999 – 2007)
IEVĒLĒTA

17 / 06 / 1999 ar 53 balsīm

ATKĀRTOTI 20 / 06 / 2003 ar 88 balsīm

Valdis Zatlers (2007 – 2011)
IEVĒLĒTS

31 / 05 / 2007 ar 58 balsīm

Andris Bērziņš (2011 – 2015)
IEVĒLĒTS

02 / 06 / 2011 ar 53 balsīm

RAIMONDS VĒJONIS (2015 – 2019)
IEVĒLĒTS

03 / 06 / 2015 ar 55 balsīm

EGILS LEVITS (no 2019)
IEVĒLĒTS

29 / 05 / 2019 ar 61 balsi
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