AMATAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS
PAZIŅOJUMS

PAR AMATAS NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU KOMISIJAS LOCEKĻU
KANDIDĀTU PIETEIKŠANU
Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likumu” un saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 25.01.2013 „Pašvaldību
vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju”
tiek izsludināta Amatas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanās darbībai Amatas novada Līvu, Drabešu, Ģikšu, Skujenes, Nītaures un
Zaubes vēlēšanu iecirkņu komisijās.
(Pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 2013.gada 1.jūnijā)
Amatas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas:
367 LĪVU BIBLIOTĒKA
368 AMATAS NOVADA DOME
369 AMATAS PAGASTA PĀRVALDE
378 NĪTAURES PAGASTA PĀRVALDE
383 SKUJENES PAGASTA PĀRVALDE
390 ZAUBES PAMATSKOLA

ZVĀRTAS IELA 6, LĪVI, DRABEŠU
PAGASTS, AMATAS NOVADS, LV-4101
AUSMAS, DRABEŠI, DRABEŠU
PAGASTS, AMATAS NOVADS, LV-4101
ĒRGĻU IELA1, AMATAS PAGASTS,
AMATAS NOVADS, LV-4141
PAGASTA ĒKA, NĪTAURE, NĪTAURES
PAGASTS, AMATAS NOVADS LV-4112
GAISMAS, SKUJENE, SKUJENES
PAGASTS, AMATAS NOVADS, LV-4143
BĒRZAINES, ZAUBE, ZAUBES PAGASTS,
AMATAS NOVADS, LV-4113

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
ne mazāk kā desmit vēlētājiem ,
attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu
komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
•

kurš prot latviešu valodu;

•

kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

•

kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona
kandidātu saraksta iesniegšanai;

•

kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai
novada domes deputāts.
kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas
kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un
rīkošanā agrāk.
Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga
formu, kuru var saņemt Amatas novada pašvaldību pagastu pārvaldēs vai CVK mājas lapā
sadaļā Normatīvie dokumenti, veidlapas.
Pieteikumus iesniegt līdz 2013. gada 15.aprīlim(ieskaitot), Amatas novada vēlēšanu
komisijai, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā
Maijai Žīgurei, tālr.26133952
Tālruņu Nr.:Amatas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Inārai Rutkovskai64125186, 28341588 ; sekretārei-Vitai Demešenkovai 64125811, 28381917
Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē attiecīgā vēlēšanu komisija. Vēlēšanu komisija pārbauda,
vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā instrukcijā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem
kandidātiem. Ievēlēti ir tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits
nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūtu balsu vairākumu. Balsīm
sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.
Iecirkņa komisijas locekļiem tiek izsniegtas Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotas vienota
parauga apliecības.
Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu
vidus attiecīgā vēlēšanu komisija
Amatas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: Ināra Rutkovska

