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Par Ķeguma novada Vēlēšanu komisijas atrašanās vietu Ķeguma novada
administratīvajā teritorijā
R.Ūzuls
Izskatīta Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk tekstā - CVK) 2019.gada 11.janvāra
vēstule Nr.02-01.7/7e, kurā norādīts, ka sakarā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas
notiks 2019.gada 25.maijā, un atbilstoši Vēlētāju reģistra likuma 7.pantam, CVK 120
dienas pirms vēlēšanām iesniedz Pārvaldei ziņas par visiem izveidotajiem vēlēšanu
iecirkņiem, norādot katra vēlēšanu iecirkņa numuru un adresi, kā arī triju dienu laikā
informē to par visām izmaiņām šajās ziņās. Papildus tika norādīts, ka, ja Ķeguma novada
pašvaldībā nepieciešams mainīt kāda iecirkņa atrašanās vietu, nepieciešams pieņemt
attiecīgu domes lēmumu un nosūtīt to CVK.
Šobrīd Ķeguma novada Vēlēšanu komisijas atrašanās vieta ir Vispārējās pirmsskolas
izglītības iestādē “Gaismiņa”, Komunālā ielā 7, Ķegumā, Ķeguma novadā.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešajā daļā noteikto par
to, ka vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu pēc republikas pilsētas domes vai
novada domes priekšlikuma apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija, ievērojot to, ka dome
paziņojumu par vēlēšanu komisijas un iecirkņu atrašanās vietu izliek domes informācijas
sniegšanas vietā, bet Centrālā vēlēšanu komisija iecirkņu sarakstu publicē oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī domes Finanšu komitejas 11.04.2019. atzinumu,
balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars,
Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,
Imants Smirnovs, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks),
„pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Pārcelt Ķeguma novada Vēlēšanu komisijas atrašanās vietu uz telpām –
Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķeguma novadā.
2. Domes sekretārei nodrošināt
izpilddirektoram E.Bartkevičam.
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3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības bezmaksas
izdevumā “Ķeguma Novada Ziņas” un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kegumanovads.lv.
4. Pašvaldības izpilddirektoram E.Bartkevičam kontrolēt lēmuma izpildi.
Sēdes vadītājs
15.04.2019.
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