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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 24.februārī                                              Nr. 75 

                       (protokols Nr.4,  5.§.) 

 

Par Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņu Nr.899  un Nr.904 adreses maiņu 

 

Smiltenes novada dome izskata Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas A.Zīveres  

priekšlikumu un Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk tekstā arī – CVK) 26.01.2021. vēstuli, kurā 

norādīts, ka atbilstoši Vēlētāju reģistra likuma 7.pantam CVK 90 dienas pirms vēlēšanām (līdz š.g. 

7.martam) jāsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas par visiem vēlēšanu iecirkņiem, 

norādot katra vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu apgabalu, nosaukumu un adresi. Atbilstoši CVK vēstulei, 

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. 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. 

Smiltenes novada dome ir konstatējusi, ka, ievērojot iepriekš norādītos apstākļus, nevar 

nodrošināt atbilstošas telpas Silvas ciematā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, jo šajā ciematā nav 

pašvaldībai piederošu atbilstošu telpu.  

 Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 17.punktā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – veikt 

nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās. Savukārt šī likuma 21.panta 25.punktā noteikts, ka dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt 

Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā lēmumus, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas 

organizēšanu. 

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešajā daļa noteikts, 

ka vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu pēc pašvaldības domes priekšlikuma apstiprina 

Centrālā vēlēšanu komisija. Dome paziņojumu par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu izliek domes 

informācijas sniegšanas vietā, bet Centrālā vēlēšanu komisija iecirkņu sarakstu publicē oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 17.punktu un 21.panta 

25.punktu, Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešo daļu, kā 

arī ņemot vērā Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.februāra  atzinumu (sēdes protokols Nr.3), atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija 

Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, 

Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Slēgt Smiltenes novada vēlēšanu iecirkni Nr. 899, kas atrodas SIA „Smiltenes MRS" apspriežu 

zāle, Silvas Lejas, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.  

2. Noteikt Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņa Nr.904 nosaukumu “Sporta zāle” un adresi - 

Kalnamuiža 8, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.  

3. Informāciju par vēlēšanu iecirkņu adreses maiņu un slēgšanu publicēt Smiltenes novada mājas 

lapā.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

Domes priekšsēdētājs                                                                       E.Avotiņš 
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