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2021.gada 15.jūlijā                                                                          Nr.4., 2.§ 

 
PAR KANDIDĀTU PIETEIKŠANĀS TERMIŅA NOTEIKŠANU DARBAM DIENVIDKURZEMES 

NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJĀ 
Ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes (turpmāk - Dome) 2021.gada 8.jūlija 

lēmumu Nr.3., 1.§ tika apstiprināts “DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 
(turpmāk - Nolikums).  Nolikuma 10.12.punktā ir noteikts, ka Dome ir izveidojusi iestādi 
"Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisija". Savukārt Nolikuma 163.punktā ir noteikts, ka ar 
jauna sastāva apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.jūlijam darbību turpina 
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Dienvidkurzemes novada pašvaldībā 
ietilpstošās bijušo pašvaldību vēlēšanu komisijas atbilstoši to kompetencei un to darbības 
teritorijai. Šobrīd Dienvidkurzemes novada pašvaldībā ir izveidotas 9 vēlēšanu komisijas: 

1. Rucavas novada vēlēšanu komisija; 
2. Durbes novada vēlēšanu komisija; 
3. Aizputes novada vēlēšanu komisija; 
4. Priekules novada vēlēšanu komisija; 
5. Vaiņodes novada vēlēšanu komisija; 
6. Nīcas novada vēlēšanu komisija; 
7. Pāvilostas novada vēlēšanu komisija; 
8. Grobiņas novada vēlēšanu komisija; 
9. Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisija.  

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmā daļa 
nosaka, ka domei triju mēnešu laikā pēc ievēlēšanas ir jāievēl pašvaldības vēlēšanu komisija. 
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to 
apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās 
domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, nepieciešams izsludināt kandidātu pieteikšanos darbam 
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijā, nosakot kandidātu pieteikšanās termiņu no 
2021.gada 19.jūlija līdz 2021.gada 27.jūlijam (ieskaitot).  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz ”Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likums” 2.pantu, 5. panta pirmo daļu, 7. pantu un 9. pantu,  



 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome nolemj: 
1. Noteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu darbam Dienvidkurzemes 
novada vēlēšanu komisijā no 2021.gada 19.jūlija līdz 2021.gada 27.jūlijam (ieskaitot), iesniedzot 
attiecīga satura pieteikumu Dienvidkurzemes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā. 
 
2. Paziņojums par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu izliekams redzamā 
vietā pie pašvaldības pārvaldes ēkām, kā arī publicējams pašvaldības tīmekļvietnē. 

 

Domes priekšsēdētājs                      (paraksts*)                        Aivars PRIEDOLS                                                                      

 
 
 
 
 


