2017.gada 3.jūnijā Latvijā notiks republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanas.
2017.gadā pašvaldību vēlēšanas notiek 9 republikas pilsētās un 110 novados.
Durbes novada domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam
pašvaldībā. Novados līdz 5000 iedzīvotājiem tiek ievēlēti 9 deputāti.
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES
dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalītos Latvijas
pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas
Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.
Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā
dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā
noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Balsošanas kārtība un vēlēšanu iecirkņu komisiju darba laiks
No 29.maija vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, kandidātu
biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām, var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās
vietā.
31.maijs - vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 17.00 līdz 20.00
1.jūnijs - vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 9.00 līdz 12.00
2.jūnijs - vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 10.00 līdz 16.00

Vēlēšanu dienā 3.jūnijā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no
pulksten 7.00 līdz 22.00
Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās,
iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida
iesniegumu organizē balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību.
Kā pieteikt balsošanu mājās
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, pirms
vēlēšanām raksta iesniegumu, ka grib balsot mājās. Iesniegumā jāuzraksta:
·
·
·
·

Vārds ( vārdi) , uzvārds, personas kods,
adrese, kur jāiet vēlēšanu komisijai, tālruņa numuru,
ka nevar vēlēt vēlēšanu iecirknī un grib vēlēt mājās,
iesniegumu paraksta.

Iesniegums jānogādā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju reģistrā esat reģistrēts!
Iesniegumu Jūsu vārdā drīkst aizpildīt un vēlēšanu iecirknī nogādāt arī Jūsu uzticības
persona. Vēlēšanu komisija pieņems arī brīvā formā rakstītus iesniegumus.

Piedaloties pašvaldības vēlēšanās, nepieciešama pase
apliecība (pārliecinieties par dokumenta derīguma termiņu.)

vai

personas

Durbes novadā izveidoti četri vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

574.

DURBES KULTŪRAS
NAMS

575.

LIEĢU KULTŪRAS NAMS

583.

DUNALKAS KULTŪRAS
NAMS

600.

PAGASTNAMS

Iecirkņa adrese
Skolas iela 5, Durbe, Durbes nov.
Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag.,
Durbes nov.
"Danči", Dunalka, Dunalkas pag.,
Durbes nov.
"Pagastnams", Vecpils, Vecpils pag.,
Durbes nov.

574 iecirknis - priekšsēdētāja Irisa Volkeviča - 20388605;
575 iecirknis - priekšsēdētāja Dzintra Stase - 29332167;
583 iecirknis - priekšsēdētāja Gita Žīgure - 26252990;
600 iecirknis - priekšsēdētāja Inita Dimza - 29165031;
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Uldis Šēnbergs – 29285111

