Informācija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Šā gada 25. maijā Latvijā norisināsies Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās no Latvijas
būs jāievēl astoņi deputāti.
EP vēlēšanu iecirkņi Skrundas novadā:
●

●

●

●

Skrundas vēlēšanu iecirkņa Nr. 550, adrese Lielā iela 1, Skrunda, Skrundas
novads,
Rudbāržu vēlēšanu iecirkņa Nr. 565, adrese Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads,
Raņķu vēlēšanu iecirkņa Nr. 563, adrese „Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts,
Skrundas novads,
Nīkrāces vēlēšanu iecirkņa Nr. 560, adrese „Atpūtas centrs”, Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads,

Iecirkņu darba laiks:
●
●
●
●
●

Pirmdien, 20. maijā: 17.00 – 20.00
Otrdien, 21. maijā: 9.00 – 12.00
Trešdien, 22. maijā: 17.00 – 20.00
Ceturtdien, 23. maijā: 9:00 – 12:00
Piektdien, 24. maijā: 10.00 – 16.00

●

Vēlēšanu dienā, 25. maijā: 7.00 – 20.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju
aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā.
Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 20. līdz 25. maijam.
Vēlēšanu dienā šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa
teritorijā.
Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:
●
●

vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un
kontakttālrunis.

Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts, vai ja vēlētājs neatrodas sava
iecirkņa teritorijā iepriekšējās balsošanas dienās - vēlētāja dzīvesvietai tuvākajā
iecirknī.
Iesniegumu iecirknī var nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja
uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu
iecirknī.
Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlēšanu dienā pēc plkst. 12.00,
taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs
paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, plkst. 20.00.
Vēlēšanu dienā, 25. maijā, balsot iespējams savā reģistrētajā iecirknī. Noskaidrot
savu vēlēšanu iecirkni var Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana" vai pa tālruni 67049999.
Iepriekšējās balsošanas dienās - 22., 23., 24. maijā - iespējams balsot savā vai
citā vēlēšanu iecirknī Latvijā.
Balsojot citā iecirknī, jārēķinās ar ilgāku laiku, kas būs jāpavada iecirknī, jo iecirkņa
darbinieks pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas sazināsies ar vēlētāja iecirkni, lai
pārliecinātos, ka vēlētājs jau nav nobalsojis.
Savu vēlēšanu iecirkni vari noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pa pastu
izsūtītajos paziņojumos.
Ja paziņojums netika saņemts, tad – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes epakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana" vai pa tālruni 67049999.
Sīkāku informāciju par vēlēšanu norisi var iegūt, apmeklējot Centrālās Vēlēšanu
komisijas mājas lapu internetā: www.cvk.lv .

Informāciju sagatavoja: Skrundas novada vēlēšanu komisijas sekretāre E. Nudiena

