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Zilupes novada vēlēšanu komisija
Sakarā ar Pašvaldību vēlēšanām
2017. gada 3.jūnijā
Izsludināts konkurss
Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai
Iecirkņa
numurs

Iecirkņa atrašanās vieta

Iecirkņa adrese

Piesākamo kandidātu
skaits

629

Tautas nams

Tautas iela 1, Zilupe,
Zilupes novads

7

630

Zaļesjes administratīvajā ēkā

Pagasta ēka, Zaļesje, Zaļesjes
pag. Zilupes novads

7

640

Lauderu pagasta pārvalde

7

646

Pasienes pagasta aktu zālē

Bērzu iela, 6 Lauderi,
Lauderu pag., Zilupes novads
“ Svīres” Pasiene, Pasienes
pag., Zilupes novads

7

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1) reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;
2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
3) attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās
vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;
4) kurš nav Saeimas, attiecīgās pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes deputāts;
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5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz Zilupes novada domē (Raiņa ielā 13, ), pie domes
sekretāres līdz 2017. gada 21. aprīlim plkst. 1500
Pieteikuma veidlapa atrodama CVK mājaslapā www.cvk.lv.
Zilupes

novada

vēlēšanu

komisijas

kontakttālruņi:

komisijas

priekšsēdētāja

Jeļena

Voitkeviča – 26589369, sekretāre Saule Jakušenoka – 28353010.

LATVIJAS REPUBLIKAS
ZILUPES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA
Reģ. Nr.90009260665, Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751
tel.65707311, fakss: 65707315, e-pasts: velesanu.komisija@zilupe.lv

PAZIŅOJUMS
Atbilstoši Zilupes novada vēlēšanu komisijas 2017.gada 3.aprīļa lēmumam „ Par novada vēlēšanu
komisijas darba laika noteikšanu deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai” (protokols nr.1, 1.d.), Zilupes
novada vēlēšanu komisija no 2017. gada14.aprīļa līdz 2017.gada 24.aprīlim nosaka darba laiku deputātu
kandidātu sarakstu pieņemšanai 2017.gada 3.jūnija domes vēlēšanām:
Datums/darba laiks
14.04.2017.
15.04.2017.
16.04.2017
17.04.2017

Pēc iepriekšējas pieteikšanās

18.04.2017

9.00 līdz 13.00

19.04.2017.

12.00 līdz 16.00

20.04.2017.

13.00 līdz 17.00

21.04.2017.

15.00 līdz 19.00

22.04.2017.

8.00 līdz 11.00

23.04.2017.

Pēc iepriekšējas
pieteikšanās
12.00 līdz 18.00

24.04.2017.

Izvirzot kandidātus jāievēro CVK 2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas instrukcija.
Informācija atrodama CVK mājas lapā www.cvk.lv Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību
var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā "Kandidātu sarakstu
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iesniegšana" un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā "2017.gada 3.jūnija
republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija".
Zilupes novada vēlēšanu komisijas kontakttālruņi: komisijas priekšsēdētāja Jeļena Voitkeviča 26589369, sekretāre Saule Jakušenoka – 28353010, datorspeciālists Aivars Dembovskis - 22028328
Saraksti jāiesniedz Zilupes novada pašvaldības domē, otrajā stāvā, Raiņa ielā 13, Zilupē.
Zilupes novada pašvaldības domes depozīta konts drošības naudas pārskaitīšanai pašvaldības
vēlēšanām:
AS “SEB BANKA”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV50 UNLA 0050 0199 9155 4

„Zilupes novada vēstis”, Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums. Adrese: Raiņa iela 13,
Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751, e-pasts: dome@zilupe.lv Atbildīgais par izdevumu un datorsalikumu – Aivars
Dembovskis, t. 65707317
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