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Par vēlēšanu iecirkņiem pašvaldības domes vēlēšanās 

 
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) sniegto informāciju 2021.gada 5.jūnijā 

plānotas pašvaldības domes vēlēšanas. 
Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

1.panta trešo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija iecirkņu skaitu un to atrašanās vietas apstiprina 
pēc pašvaldības domes priekšlikuma.  

Atbilstoši spēkā esošā iecirkņu saraksta datiem CVK mājas lapā 
(https://www.cvk.lv/iecirkni/?id=7410) šobrīd esošā Ķeguma novada teritorijā ir noteikti 3 
vēlēšanu iecirkņi: 

1) Nr.694- Birzgales tautas namā, Skolas iela 2, Birzgales pagasts, 
Ķeguma novads; 

2) Nr.689- Ķeguma novada bibliotēkā, Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma 
nov; 

3) Nr.690- Ķeguma novada Rembates pagasta pārvaldē, Lielvārdes iela 3, 
Rembates  pagasts, Ķeguma novads; 

Iedzīvotāju skaits kopš iepriekšējām vēlēšanām Ķeguma novada teritorijā nav būtiski 
mainījies un vēlēšanu iecirkņu izkārtojums ir optimāls. 

Pārskatot un aktualizējot pašvaldības vēlēšanu iecirkņus, ievērotas noteiktās prasības, 
ka: 

1) vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības ierobežošanai vēlēšanu iecirkņus nav atļauts 
izvietot ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs, vēlēšanu iecirkņi izvietojami pēc 
iespējas plašākās telpās ar labu ventilāciju vai iespēju tās regulāri vēdināt, kā arī 
tādā skaitā, lai pēc iespējas mazinātu vēlētāju drūzmēšanos; 

2) pārskatot vēlēšanu iecirkņu sarakstu, priekšroka dodama ēkām, kas sasniedzamas 
ar sabiedrisko transportu un ir pieejamas vēlētājiem ar kustību traucējumiem; 

3) telpās, kurās notiks balsošana un balsu skaitīšana, jānodrošina interneta pieejamība. 
Šajās vēlēšanās tas būs īpaši būtiski, ņemot vērā to, ka pirmo reizi vēlētāju 
uzskaitei vēlēšanu iecirkņos tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs. 
Tajā tiešsaistes režīmā tiks izdarīta atzīme par vēlētāja dalību vēlēšanās, tādējādi 
nodrošinot, ka vēlētāji var pēc izvēles balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala 
iecirknī; 

4) lai nodrošinātu vēlēšanu materiālu drošu uzglabāšanu, vēlēšanu iecirkņi izvietojami 
telpās, kas aprīkotas ar signalizāciju vai kurās tiek nodrošināta apsardze. Minimālās 
prasības vēlēšanu materiālu drošai uzglabāšanai ir slēdzama telpa, kurai piekļuve 
vēlēšanu laikā ir izsekojamam (ierobežotam) personu lokam. 
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Balsojot ar 13 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Ilmārs Zemnieks, Imants Smirnovs, Jānis 
Siliņš, Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs 
Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Saglabāt vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu bez izmaiņām: 

Nr. 694- Birzgales tautas nams, Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. 

2. Izmainīt vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas: 

2.1.  Nr. 689- Ķeguma tautas nams, Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma nov.,  

2.2.  Nr. 690- Rembates tautas nams, Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pag.,    
Ķeguma nov.  

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu CVK, pašvaldības izpilddirektora p.i. 
U.Kokinam. 

 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                       R.Ūzuls 
17.03.2021. 
datums 
 
 


