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Par tirdzniecību Viļānos
No 1.maija, sestdienās Viļānu pilsētas stadionā notiek tirdzniecība, ir iespēja iegādāties stādus, mājražotāju

labumus un citas preces.
Ikdienas tirdzniecība, kā ierasts, notiek tirdzniecības laukumā, pēc adreses Brīvības iela 21, Viļāni.
Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem: nedrūzmēties un ievērot vismaz 2 metru distanci!

Ceļa posmā Malta – Broki – Lielie
Tuči – Lucāni – Kristceļi rit pēdējie dar-
bi: ceļa profilēšana, grāvju apzaļumo-
šana. Pateicoties saņemtajam finan-
sējumam Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.ga-
dam pasākuma „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ie-
tvaros, Viļānu novada pašvaldība ir rea-
lizējusi projektu „Viļānu novada lau-
ku ceļu infrastruktūras pārbū-
ve” (Nr. Nr. 18-01-A00702-000107), lai
10,342 km garā ceļa posmā nodrošinātu
satiksmes intensitātei un sastāvam at-
bilstošu ceļa segas nestspēju, auto-
braucēju komfortu un drošību.
Pārbūvētais ceļš sākas un beidzas ar
pieslēgumu pie Valsts autoceļa A12
Jēkabpils – Rēzekne – Ludza –
Krievijas robeža (Terehova). Būvdarbi
tika uzsākti 2019. gada nogalē un tos
veica uzņēmums SIA “Ceļi un tilti” .
Būvuzraudzību nodrošināja uzņē-
mums SIA “RoadLat”, bet autoruz-
raudzību - SIA “RK projekti”.

Minētā ceļa segas konstrukcija bija
nolietojusies un sliktā stāvoklī: uz no-
malēm izveidojies apaugums, ceļa se-
gums nodilis, grants segums daudzviet
sajaucies ar pamatnes kārtu. Vietām
bija redzami iesēdumi un ir izveidojušās
bedres. Ceļa nogāzes bija aizaugušas

ar krūmiem un atsevišķi augošajiem
kokiem, savukārt sāngrāvji gar laukiem
bija nolīdzināti. Grāvju aizsērējumu un
aizbērumu dēļ esošā grāvju sistēma ne-
nodrošināja pietiekami ātru lietus
ūdens atvadi.

Projekta ietvaros vienā ceļa posmā
tika atjaunots grants segums un otrā
ieklāts dolomīta šķembu segums ar div-
kāršo virsmas apstrādi, tādējādi uz-
labojot ceļa segas spēju pretoties pa-
liekošajām deformācijām un spriegu-
miem segā. Tāpat arī sakārtota virs-
mas ūdeņu novades sistēma – izbūvē-
tas jaunas caurtekas un iztīrīti grāv-
ji, kā arī uzlabota ceļa pārredzamība,
izcērtot krūmus un kokus. Pašvaldība
ir respektējusi iedzīvotāju lūgumu sa-
glabāt nobrauktuves uz viensētām vai
mājām, kā arī paredzēt nobrauktuves
uz piegulošajiem nekustamajiem īpa-
šumiem, to atrašanās vietas un pla-
tumus saskaņojot ar zemju īpašnie-
kiem.

Viļānu novada pašvaldība pateicas
iedzīvotājiem par izrādīto sapratni
transporta ierobežojumu laikā visā ceļa
pārbūves procesā un perspektīvā cer
no nekustamo īpašnieku apsaimnie-
kotājiem, jo īpaši lauksaimniecības uz-
ņēmumiem, sagaidīt saudzīgu attiek-
smi, ekspluatējot  pārbūvēto lauku ceļa
posmu, lai iespējami ilgāk saglabātu

veikto investīciju rezultātus.
Projekta kopējās izmaksas vei-

do 1582549.41 EUR, no tām attieci-
nāmo izmaksu summa 800000.00 EUR,
neattiecināmās izmaksas
14453.00 EUR, publiskais finansējums
720000.00 EUR. Pasākuma mērķis ir
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu in-
frastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņē-
mējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīs-
tībai pieejams Eiropas Komisijas tī-
mekļa vietnē: http://ec.europa.eu/ag-
riculture/rural-development-2014-
2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Karmena Kotāne

Noslēdzas būvdarbi ceļa posmā Malta – Broki
– Lielie Tuči – Lucāni – Kristceļi
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Viļānu novada pašvaldība informē, ka pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punk -
tu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta cetur-
to daļu, Teritorijas Attīstības plānošanas likuma 5.panta
pirmās daļas 3.punktu un 12.pantu, Administratīvo teri-
toriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. un
25.punk tu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas Attīstības plānoša-
nas dokumentiem”, Ministru kabineta 13.10.2020. notei-
kumos Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas
Attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfi-
nansējuma piešķiršanas kārtība” noteikto, tika pieņem-
ti lēmumi (Viļānu novada domes 2021.gada 29.aprī-
ļa lēmums Nr.5 §27.2 un 2021.gada 29.aprīļa lēmums
Nr.5 §28.2), sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi,

Rēzeknes un Varakļānu novadu pašvaldībām, uzsākt
kopīgu attīstības plānošanas dokumentu - Rēzeknes
valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas līdz 2035.gadam  un Rēzeknes
valsts pilsētas un Rēzeknes novada Attīstības prog -
rammas 2022.-2028.gadam - izstrādi.

Attiecīgi tika apstiprināts arī ilgtspējīgās attīstības stra-
tēģijas un attīstības programmas izstrādes vadības grupas
sastāvs, darba uzdevumi, plānotie pasākumi un to izpil-
des termiņi.

Dokumenti tiks izstrādāti, balstoties uz spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un metodiskajiem materiāliem, ņe-
mot vērā arī spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus,
jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus, no-
drošinot iedzīvotāju līdzdalību izstrādes procesā.

Rēzeknes valstspilsētas un jaunveidojamā
Rēzeknes novada attīstības dokumentu

izstrādes uzsākšana

VAKANCE - Viļānu pilsētas

bibliotēka aicina darbā

BIBLIOGRĀFU

Prasības pretendentiem/ēm:
l Izglītība bibliotēkzinātnē vai informācijas pārvaldībā,

vidējā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā, augstākā
izglītība humanitārajās zinātnēs;

l Vēlama bibliotekārā darba pieredze, vienas svešvalo-
das zināšanas;

l Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
l BIS ALISE prasmes;
l Teicamas zināšanas un iemaņas darbā ar biroja teh-

niku un datorprogrammām;
l Labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
l Spēja strādāt radoši, komandā, izrādīt iniciatīvu.
Galvenie amata pienākumi:
l Kvalitatīva bibliotēkas lietotāju apkalpošana, konsul-

tēšana, dokumentu elektroniska izsniegšana un saņemšana;

l Lietotāju apkalpošana automatizētajā bibliotēku in-
formācijas sistēmā ALISE;

l Darbs ar novadpētniecības materiālu mapēm, ma-
teriālu atspoguļošanu vienotajā   reģiona novadpēt-
niecības bāzē;

l Informācijas sagatavošana un publicēšana par biblio-
tēkas notikumiem un pasākumiem bibliotēkas sociālajos
portālos, bibliotēkas blogā, presē u.c.;

l Bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumu
organizēšana.

Iesniedzamie dokumenti:
l Motivācijas vēstule;
l CV;
l Izglītības dokumentu kopijas.
Mēs piedāvājam:
l Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
l Stabilu atalgojumu un atbalstu profesionālajā izaugsmē.
Amata pretendentiem lūgums iesniegt dokumentus līdz

2021.gada 21.maijam nosūtot elektroniski uz e-pas -
tu zelma_t@inbox.lv vai iesniegt personīgi bibliotēkas va-
dītājai Kultūras laukums 2, Viļāni. Kontakttālrunis –
26119822.

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.133
Viļānos, 2021.gada 25.februārī  (protokols Nr.3§24)

„Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanu publiskās vietās Viļānu novada 

pašvaldības teritorijā”
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta

pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 12.panta pirmās daļas  7. punktu,

Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta astoto daļu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 221.panta”

I. Vispārīgie jautājumi
1.  Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka

kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmas, afi-
šu,  un citas vizuālās informācijas izvietošanu,  par priekš-
vēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms  pašval-
dību vēlēšanām (turpmāk – reklāma/reklāmas objekts), pub-
liskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu (turp -
māk – nodeva), Viļānu novada pašvaldības (turpmāk – paš -
valdības) administratīvajā teritorijā. 

2. Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmu-
mus Viļānu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) bu-
džetā no Viļānu novada administratīvajā teritorijā publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvieto-
tās reklāmas, afišām, priekšvēlēšanu aģitācijas materiā-
liem un citas vizuālās informācijas. 

3. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funk -
cionālo informāciju – valsts un pašvaldības institūciju no-
rādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu  no-
saukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
4.1. afiša – paziņojums vai plakāts par pasākumiem, lek-

cijām, izstādēm, koncertiem, izrādēm u.tml. ar norādītu pa-
sākuma norises laiku un vietu (A3 formāts un lielāks); 

4.2. slietnis – neliels (līdz 1 m augsts un līdz 1 m plats),
mobils un vieglas konstrukcijas reklāmas objekts, kas tiek
izvietots pie tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vie-
tas tās darba laikā;

4.3. īslaicīgā reklāma – visa veida īslaicīga informāci-
ja: sludinājumi, plakāti, afišas, transparenti,  skrejlapas,
paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, reklāmziņojumi,
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u.tml., ko izvieto tiem speciāli paredzētās vietās (stendi,
afišu stabi, slietņi u.c.). Informācija uzskatāma par īslai-
cīgu, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks par 14 (četr -
padsmit) dienām.

5. Tiesības izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiā-
lus Viļānu pagasta teritorijā ir visām fiziskām un juridis-
kām personām šo saistošo noteikumu 3.1. punktā  atļau-
tajās vietās.

6. Visiem izvietojamiem aģitācijas materiāliem ir jāat-
bilst likumu un citi normatīvo aktu prasībām.

II. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošanas ierobežojums

2.Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus atļauts iz-
vietot:

2.1. Viļānu pilsēta: 
2.1.1.Viļāni, Kultūras laukums, pretī domei;
2.1.2. Viļāni, Brīvības ielā 4 pie veikala “Citro”;
2.1.3. Viļāni Raiņa un Brīvības ielas krustojums;
2.1.4. Viļānu Celtnieku un Mehanizatoru ielas krusto-

jums; 
2.1.5. Viļāni, Rīgas ielā 57 pie veikala “Sveiks”.
2.2. Dekšāru pagasts:
2.2.1. Dekšāres ciemata centrā pie veikala.
2.3. Sokolku pagasts:
2.3.1. Strupļu ciemata centrā.
2.4. Viļānu pagasts: 
2.4.1. Jaunviļānu ciemā pie informācijas centra “Kamenīte”;
2.4.2. Radopoles ciematā pie veikala.

III. Administratīvā atbildība par saistošo 
noteikumu neievērošanu

3.1. Kontrolēt Noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt
lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, sastādīt ad-
ministratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kom-
petencei ir tiesīgas Valsts policija vai Viļānu novada paš -
valdības policija.

3.2. Administratīvās atbildības likuma pārkāpumu mi-
nēto amatpersonu sastādītos administratīvā pārkāpuma pro-
tokolus izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lie-
tā pieņem Viļānu novada pašvaldības Administratīvā komisija. 

3.3. Par Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs
ir reklāmas izvietotājs. 

3.4. Administratīvā atbildība, izsakot brīdinājumu vai
uzliekot naudas sodu par reklāmas neatļautu izvietošanu
Viļānu novadā saskaņā ar Noteikumiem un citiem spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, noteikta: 

3.4.1. fiziskām personām – brīdinājums vai  no 5  līdz
30 naudas soda vienībām; 

3.4.2. fiziskām personām par atkārtotu Reklāmas neat-
ļautu izvietošanu –  no 10  līdz 140 naudas soda vienībām; 

3.4.3. juridiskām personām –  no 20  līdz 280 naudas soda
vienībām.

IV. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanas atļaujas  saņemšanas  kārtība

4.1. Lai saņemtu atļauju izvietot priekšvēlēšanu aģitā-
cijas materiālus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publiskām vietām, persona, kura vēlas izvietot, priekšvē-
lēšanu aģitācijas materiālus, iesniedz Viļānu novada paš -
valdība saskaņošanai priekšvēlēšanu aģitācijas materiā-
lu  vizuālā risinājuma projektu, kurš sastāv no:

4.1.1. iesnieguma, kurā norādīti dati par reklāmas de-
vēju, reklāmas devēja bankas rekvizīti, priekšvēlēšanu aģi-
tācijas materiālu izvietošanas adrese un izvietošanas laiks; 

4.1.2.  priekšvēlēšanu materiālu vizuālās skices (divos
eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), no-
rādot izmērus.

4.2. Viļānu novada pašvaldība  izskata priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu  vizuālā risinājuma projektu un septi-
ņu darba dienu laikā pieņem lēmumu par atļaujas izsnieg-
šanu, vai par atteikumu izsniegt izvietošanas atļauju.

4.3. Fiziskām un juridiskām personām pienākums sa-
ņemt Viļānu novada domē priekšvēlēšanu aģitācijas ma-
teriālu izvietošanas atļauju.

V. Nodeva par  priekšvēlēšanas aģitācijas 
materiālu izvietošanu

5.1.  Par  priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu
publiskās vietās - 8,00 (astoņi) euro par 1 (vienu) vietu. 

5.2. Nodeva Par priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu, iz-
vietošanu jānomaksā līdz to izvietošanas dienai, pretējā ga-
dījumā šī reklāmas izvietošana uzskatāma par nelikumīgu.

VI. Noslēguma jautājumi
6.1. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas perso-

nas, kuras Viļānu novada pašvaldības īpašumā vai teritorijā
esošajiem informācijas stendiem  izvieto priekšvēlēšanu aģi-
tācijas materiālus.

6.2. Saistošie noteikumi publicējami Viļānu novada mā-
jas lapā  un stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” no-
teiktajā kārtībā.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova

Paskaidrojuma raksts
Viļānu novada pašvaldības saistošajiem

noteikumiem Nr.133
“Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 

izvietošanu publiskās vietās Viļānu novada
pašvaldības teritorijā”

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova

 
Paskaidrojuma 
raksta sada as Nor d m  inform cija

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums

Pašlaik Vi nu novada pašvald bai nebija izstr d ti saistošie 
noteikumi, p c kuriem var tu vad ties par inform cijas izvietošanu uz  
stendiem iesp jamajai priekšv l šanu a it cijas materi lu izvietošanai. 

Saska  ar Priekšv l šanu a it cijas likuma 22.panta astoto da u, 
par priekšv l šanu a it cijas materi lu izvietošanu publisk s lietošanas 
rtelp s vai pret publisk s lietošanas rtelp m (izk rtnes, stendi, afišas, 

t feles, sliet i, novietoti plak ti, rekl ma skatlogos un citi taml dz gi 
rekl mas objekti) maks jama pašvald bas nodeva par rekl mas, afišu un 
sludin jumu izvietošanu publisk s viet s, ja t du pašvald ba noteikusi 
attiec b  uz priekšv l šanu a it cijas materi liem. 

Nodevas apm rs par rekl mas, afišu un sludin jumu izvietošanu 
EUR 8,00 par vienu vietu.  

emot v r  min to, nepieciešams izdod Saistošos noteikumos 
Nr.133 “Par priekšv l šanu a it cijas materi lu izvietošanu 
publisk s viet s Vi nu novada pašvald bas teritorij ”. 

2. ss projekta 
satura izkl sts 

      Vi nu novada pašvald bas saistošie noteikumi Nr.133 „Par 
priekšv l šanu a it cijas materi lu izvietošanu publisk s viet s 
Vi nu novada pašvald bas teritorij  ”, turpm k – Saistošo 
noteikumu projekts, Izdoti saska  ar likuma „Par pašvald b m” 
21.panta pirm s da as 15.punktu, likuma "Par nodok iem un nodev m" 
12.panta pirm s da as  7.punktu, “Priekšv l šanu a it cijas likuma” 
22.panta astoto da u ”. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas m r is:  Par priekšv l šanu 
a it cijas materi lu izvietošanu publisk s viet s Vi nu novada 
pašvald bas teritorij  regul jums.

3. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
pašvald bas 
budžetu

    Saistošo noteikumu projekta stenošana ietekmi pašvald bas budžet   
uz doto br di nav iesp jams veikt konkr tus apr inus. Lai nodrošin tu 
saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas 
instit cijas vai rad t jaunas darba vietas.

4. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
uz m jdarb bas 
vidi pašvald bas 
teritorij

Ar Saistošajiem noteikumiem ir noteikta m r grupa, uz kuru 
attiecin ms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regul jums: 
personas, kuras sa ems at auju priekšv l šanas a it cijas materi lu 
izvietošanai publisk s viet s. 

Uz m jdarb bas vidi pašvald bas teritorij  saistošie noteikumi 
neskars. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m

Personas Saistošo noteikumu projekta piem rošanas jaut jumos var 
griezties Vi nu  novada pašvald b .
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5. jūnijā, gaidāmajās pašvaldību
vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jeb-
kurā sava vēlēšanu apgabala ie-
cirknī, kā balsošanas dokumentu
izmantojot gan pasi, gan personas
apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēša-
nu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elek-
tronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbi-
nieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pa-
ses  vai personas apliecības svītrkodu
vai QR kodu, un pārliecināsies, ka vē-
lētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības
vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā
jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos
vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks at-
zīmēts elektroniskajā vēlētāju sarak-
stā, savukārt iecirkņa komisijas dar-
binieks ziņas par vēlētāju ierakstīs pa-
pīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam
būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes
un vēlēšanu zīmju saņemšanu.

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs
iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju
reģistru, vēlētāji varēs nobalsot re-
ģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs
atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vē-
lētājs parakstīsies par balsošanas ma-
teriālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar
vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks iz-
sniegta vēl viena aploksne - reģistrā-
cijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja
vārds, uzvārds un personas kods. Pēc
tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam ano-
nīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu
būs jāievieto reģistrācijas aploksnē.
Reģistrācijas aploksne būs jānodod ie-
cirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kas-
tes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zī-
mogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbī-
bai atjaunojoties, vēlēšanu komisija
pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav
reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs
nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sa-
rakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs,
un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo lai-
ku būs nobalsojis citā iecirknī, balso-
jums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Pašvaldību vēlēšanās katras pa-
švaldības administratīvā teritorija
veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu.
2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlē-
šanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā -
jaunajās administratīvajās teritorijās
- sešās valstspilsētās un 35 novados. 

Sava vēlēšanu apgabala iecir-
kņus ikviens vēlētājs var no-
skaidrot Centrālās vēlēšanu komisi-

jas mājaslapā  www.cvk.lv sadaļā
“Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vē-
lēšanu apgabalu iespējams noskaidrot
Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des (PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu
apgabala noskaidrošana”. Uzziņas
par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu
apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vē-
lēšanām, var saņemt arī, zvanot
Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu
tālrunim 67049999. Tālrunis strādā
katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00. 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jū-
nijā,   būs no pulksten 7.00 līdz
20.00. 

Vēlētāji varēs izmantot arī  ie-
spēju nobalsot iepriekš:

l pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00
līdz 20.00;

l ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00
līdz 16.00;

l piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00
līdz 20.00.

Vēlētāji, kuriem veselības stā-
vokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vē-
lēšanu iecirknī, var pieteikties bal-
sošanai savā atrašanās vietā.
Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vē-
lēšanu nedēļā no 31. maija varēs vē-
lēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja
iesniegumu parakstīt ar drošu elek-
tronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu,
tad to var iesniegt arī pašvaldības vē-
lēšanu komisijai.

Tiesības piedalīties pašvaldību
vēlēšanās ir Latvijas un   Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18
gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzī-
vesvietā attiecīgās pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas
pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 7. mar-
tā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā
pieder nekustamais īpašums.
Vēlētājiem, kuri vēlas vēlēt pašvaldī-
bā, kur viņiem pieder nekustamais īpa-
šums, līdz 27. maijam ir jāpiereģistrējas
balsošanai attiecīgajā vēlēšanu apga-
balā. Pieteikt vēlēšanu apgabala mai-
ņu iespējams PMLP e-pakalpojumā
“Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un
maiņa” vai jebkurā pašvaldības dzī-
vesvietas deklarēšanas iestādē.

Informāciju sagatavoja:
Laura Zaharova

Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja

laura.zaharova@cvk.lv
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