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Vēlēšanu iecirkņi Liepājā

Vēlēšanu iecirkņi Dienvidkurzemes novadā 

221. Liepājas 3. pamatskola, Lazaretes iela 8, Liepāja
222. Liepājas Liedaga vidusskola, Liedaga iela 5, Liepāja
223. Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle – “Zaļās birzs”
 bibliotēka, Talsu iela 39, Liepāja
224. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts 
 tehnikums”, Ventspils iela 51, Liepāja
225. Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, Oskara Kalpaka iela 96, 
 Liepāja
226. Liepājas 7. vidusskola, Celmu iela 6, Liepāja
227. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Rīgas iela 50, 
 Liepāja
229. Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9, Liepāja
230. J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Krišjāņa Valdemāra iela
 35/37, Liepāja
231. Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja
232. Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja
233. Liepājas 8. vidusskola, Dunikas iela 9/11, Liepāja
234. Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāžu administratīvā ēka, 
 Peldu iela 5, Liepāja
235. Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Ganību iela 106, Liepāja
236. Ezerkrasta sākumskola, Lauku iela 54, Liepāja
237. Liepājas 8. vidusskola, Dunikas iela 9/11, Liepāja
238. Liepājas Olimpiskā centra Tenisa halle, Liedaga iela 7, Liepāja
239. Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja
959. Liepājas Olimpiskais centrs, Brīvības iela 39, Liepāja

576. Grobiņas sporta centrs, M. Namiķa iela 2 B, Grobiņa
580. Bārtas kultūras nams, “Tautas nams”, Bārtas pagasts
586. Gaviezes kultūras nams, “Ritmi”, Gaviezes pagasts
593. Medzes kultūras nams, Kapsēde, Medzes pagasts
583. Dunalkas kultūras nams, “Danči”, Dunalkas pagasts
574. Durbes kultūras nams, Skolas iela 5, Durbe
575. Lieģu kultūras nams, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts
600. Vecpils pagasta pārvalde, “Pagastnams”, Vecpils pagasts
578. Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule
581. Bunkas kultūras nams, Bunkas pagasts
587. Gramzdas tautas nams, Skolas iela 5, Gramzdas pagasts
589. Kalētu pagasta pārvalde, Liepu aleja 6, Kalētu pagasts
602. Virgas pagasta pārvalde, “Virgas muiža”, Virgas pagasts 
577. Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvalde, 
 Dzintaru iela 73, Pāvilosta
601. Vērgales kultūras nams, Vērgales pagasts
573. Aizputes kultūras nams, Atmodas iela 16, Aizpute
572. Aizputes vidusskola, Ziedu iela 7, Aizpute
579. Aizputes pagasta saieta nams, Ziedu iela 2, Rokasbirze, 
 Aizputes pagasts
582. Cīravas pagasta pārvalde, “Gaismas”, Cīravas pagasts
590. Kalvenes pagasta pārvalde, Skolas iela 21, Kalvenes pagasts
591. Kazdangas pagasta kultūras un izglītības centrs, Pils gatve 4, 
 Kazdangas pagasts
594. Nīcas pagasta pārvalde, Bārtas iela 6, Nīcas pagasts, 
 Dienvidkurzemes novads
595. Otaņķu pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Rude, 
 Otaņķu pagasts
585. Embūtes pagasta pārvalde, Uzvaras iela 6, Embūtes pagasts
599. Vaiņodes kultūras nams, Tirgoņu iela 23, Vaiņode
597. Rucavas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Rucavas pagasts
584. Dunikas pagasta pārvalde, “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pagasts

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Jau šo sestdien, 1. oktob-
rī, notiks 14. Saeimas vēlē-
šanas, kurās izraudzīsimies 
100 parlamenta deputātus 
nākamajiem četriem gadiem. 
Lai arī statistika rāda, ka 
vēlētāju aktivitāte gadu no 
gada krītas visās vēlēšanās, 
pašreizējā ģeopolitiskajā si-
tuācijā, kad piedzīvojam ļoti 
nedrošus laikus, ir īpaši sva-
rīgi mest kūtrumu pie malas 
un izpildīt savu pienākumu. 

Kurzemei –  
12 deputātu vietas 

Saeimas vēlēšanās var bal-
sot jebkurā vēlēšanu iecirknī 
Latvijā vai ārvalstīs. Attiecīgi 
liepājnieki var balsot Dienvid-
kurzemes novadā, novadnie-
ki – Liepājā vai doties uz citu 
vēlēšanu apgabalu, ja favorīts 
nebalotējas Kurzemē. 

Parlamenta vēlēšanās ir pieci 
vēlēšanu apgabali – Rīgas, Vi-
dzemes, Latgales Kurzemes un 
Zemgales. Katrā apgabalā ievē-
lējamo deputātu skaitu nosaka 
proporcionāli vēlētāju skaitam, 
kāds četrus mēnešus pirms vē-
lēšanu dienas reģistrēts Fizisko 
personu reģistrā. Rīgas vēlēšanu 
apgabalā 14. Saeimas vēlēšanās 
būs 36 deputātu vietas, Vidze-
mes vēlēšanu apgabalā – 26, 
Latgales un Zemgales vēlēšanu 
apgabalos katrā pa 13 deputātu 
vietām, bet Kurzemes vēlēšanu 
apgabalā – 12.

Vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, 
iecirkņi būs atvērti no pulksten 
7 līdz 20. Ārvalstīs iecirkņu dar-
balaiks ir pēc attiecīgās valsts 
laika. 

Balsošanas dokuments ir de-
rīga pase vai personas apliecība 
(eID). Šoreiz būs izmantojami arī 
Latvijā izsniegti pilsoņa perso-
nu apliecinoši dokumenti, kam 
laikā no 2020. gada 1. marta 
beidzies derīguma termiņš (ja 
vien tie nav kļuvuši nederīgi 
citu iemeslu dēļ, piemēram, 
dokuments ir sabojāts vai mai-
nījušās tajā ierakstītās ziņas). 

Par dalību vēlēšanās spie-
dogs pasē netiks likts, un princi-
pa “viens vēlētājs – viena balss” 
nodrošināšanai tiks lietots elek-
troniskais tiešsaistes vēlētāju 
reģistrs. Vēlētāji var pieteikt 
balsošanu savā atrašanās vie-
tā, ja veselības stāvokļa dēļ nav 
iespējams nokļūt vēlēšanu iecir-
knī. To var izdarīt arī slimojošu 
personu aprūpētāji un vēlētāji 
īslaicīgās aizturēšanas vietās. 
Uzticības persona var arī aiz-
pildīt un iesniegt pieteikumu 
vēlētāja vārdā. 

Balso jebkurā iecirknī 
jebkurā apgabalā! 

Dokuments,  
paraksts, izvēle 

Dodoties balsot, jāņem līdzi 
pase vai personas apliecība. Bal-
sot var doties uz jebkuru vēlētā-
jam ērtāko vēlēšanu iecirkni. Tur 
jāuzrāda pase vai personas aplie-
cība. Vēlēšanu iecirkņa komisijas 
darbinieks noskenēs personu ap-
liecinošā dokumenta numuru vai 
kvadrātkodu un elektroniskajā 
tiešsaistes vēlētāju reģistrā pār-
liecināsies, ka vēlētājam ir tiesī-
bas balsot, un atzīmēs, ka vēlētājs 
nobalsojis. Vēlētāja vārdu, uzvār-
du un personas kodu ierakstīs 
papīra balsotāju sarakstā, kurā 
būs jāparakstās par vēlēšanu 
materiālu saņemšanu. Saņemot 
balsošanas materiālus, jāpārlie-
cinās, vai uz vēlēšanu aploksnes 
ir attiecīgā iecirkņa zīmogs un 

vai ir izsniegtas visas attiecīga-
jā vēlēšanu apgabalā pieteikto 
kandidātu sarakstu zīmes. Pēc 
tam jādodas uz vēlēšanu kabīni 
vai balsošanai paredzēto nodalī-
jumu, kur vienatnē jāizdara sava 
izvēle. Ja vēlētājs fizisku trūkumu 
dēļ nespēj parakstīties balsotāju 
sarakstā vai izdarīt atzīmes vē-
lēšanu zīmē, tad balsotāja klāt-
būtnē pēc viņa norādījumiem 
atzīmes vēlēšanu zīmē izdara 
vai balsotāju sarakstā paraks-
tās vēlētāja ģimenes loceklis vai 
kāda cita persona, kurai vēlētājs 
uzticas. Par to balsotāju sarakstā 
izdara atzīmi. Vēlētāja uzticības 
persona nedrīkst būt attiecīgā vē-
lēšanu iecirkņa komisijas loceklis.

No visām vēlēšanu zīmēm jā-
izvēlas viena – ar to kandidātu 
sarakstu, par kuru vēlētājs gri-
bētu balsot. Vēlēšanu zīmi var 

atstāt negrozītu vai arī atzīmēt 
“+” zīmi tiem kandidātiem, kuru 
ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, 
vai izsvītrot to kandidātu vār-
dus, uzvārdus, kuru ievēlēšanu 
vēlētājs neatbalsta. Šī vēlēšanu 
zīme jāievieto vēlēšanu aploksnē, 
kas jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu 
kastē. Pārējās (pāri palikušās) 
vēlēšanu zīmes ieteicams izmest 
papīrgrozā. 

Tukša aploksne  
paceļ slieksni 

Ja vēlēšanu zīme sabojāta, 
bet nav ievietota aploksnē un 
aploksne nav aizlīmēta, vēlētājs 
drīkst lūgt izsniegt jaunu vēlēša-
nu zīmju komplektu. Ja vēlēšanu 
aploksne ir sabojāta, pirms tā ir 
aizlīmēta, vēlētājam ir tiesības 
saņemt jaunu vēlēšanu aploksni. 
Sabojātā vēlēšanu aploksne jāat-

dod vēlēšanu iecirkņa komisijas 
loceklim, un par jaunas vēlēšanu 
aploksnes saņemšanu atkārtoti 
jāparakstās balsotāju sarakstā. 

Pret kandidātu sarakstu 
balsot nevar. Pat izsvītrojot vē-
lēšanu zīmē visus kandidātus, 
vēlētājs vienalga ir atdevis balsi 
par kandidātu sarakstu. 

Iemetot vēlēšanu kastē tuk-
šu derīgu vēlēšanu aploksni, 
tiek pacelts kopējo vēlēšanās 
nobalsojušo skaits un slieksnis, 
no kura aprēķina 5% barjeru, 
kas nepieciešama sarakstiem, lai 
iegūtu deputātu vietas Saeimā. 
Nosakot vēlēšanu rezultātus, 
balsojums ar tukšu vēlēšanu 
aploksni netiek pieskaitīts ne-
vienam kandidātu sarakstam.w

Sagatavoja Linda Kilevica, 
Ilze Ozoliņa un Liene Kupiča.


