
 

Eiropas vēlēšanas Latvijā: SVARĪGI DATUMI
 
EP birojs Latvijā, CVK un PMLP informē par nozīmīgākajiem datumiem saistībā ar
Eiropas vēlēšanām Latvijā 25. maijā un iedzīvotāju līdzdalības iespējām.
 

Eiropas Parlamenta (EP) birojs Latvijā, Centrālā Vēlēšanu komisija (CVK) un Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) informē par nozīmīgākajiem datumiem saistībā ar
Eiropas vēlēšanām Latvijā 25. maijā un iedzīvotāju līdzdalības iespējām. 
 
Institūcijas arī aicina iedzīvotājus nodot šo informāciju tiem ģimenes locekļiem, paziņām u.c.,
kuri ikdienā nelieto internetu, piemēram, pensionāriem, gados vecākiem cilvēkiem.
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 maijs:  līdz  šim  datumam  (IESKAITOT)  ikviens  Latvijas  pilsonis  var  ērti
nomainīt  savu  vēlēšanu  iecirkni,  ja  vēlas  balsot  citur:           
Vēlēšanu iecirkni katram piešķir automātiski, atbilstoši deklarētajai dzīves vietai.
Piemēram, ja deklarētā dzīvesvieta nav mainīta,  tad arī  vēlēšanu iecirknis nav
mainīts un ir  tas pats,  kas iepriekšējās vēlēšanās. 
Ja nezini savu vēlēšanu iecirkni, noskaidro vai samaini to elektroniski PMLP vietnē:
gov.lv
 

! NOSKAIDROT
 
! SAMAINĪT (lai samainītu iecirkni, jāautorizējas ar savu internetbanku)
 

Noskaidrot savu iecirkni vari arī, zvanot uz  uzziņu tālruni: 67049999. 
 uzziņu tālruni: 67049999. 
Lūk, arīVIDEO instrukcijaVIDEO instrukcija iecirkņa maiņai.
 
 -  24. maijs: IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA! Trīs dienas pirms vēlēšanām vari
balsot  JEBKURĀ vēlēšanu  iecirknī  Latvijā!  Līdzi  jāņem pase  vai  personas
apliecība.
 
 maijs. EIROPAS vēlēšanas LATVIJĀ. Atceries - jābalso konkrētā - savā - vēlēšanu
iecirknī! Līdzi jāņem pase vai personas apliecība. Šajā dienā ievēlēsim 8 Latvijas
pārstāvjus, kuri turpmākos 5 gadus strādās Eiropas Parlamentā un līdzdarbosies ES
likumu izstrādē.
 

Likumdošanas process Eiropas Savienībā (ES):
 
Abi ES likumdevēji - Eiropas Parlaments un ES Padome (ES dalībvalstu ministri), kuras
darbu 2019. gada pirmajā pusē vada Rumānija (2015. gada pirmajā pusē vadīja Latvija) -
kopīgi  pieņem  ES  likumus  daudzās  jomās.  Šie  likumi  pēc  tam  ir  pamats  ES  valstu
nacionālajiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz pat 80% likumu balstīti uz ES lēmumiem. 
 
Lai arī Eiropas Komisija ir vienīgā Eiropas likumu iniciatore, Eiropas Parlaments var norādīt,
kādi tiesību akti būtu vēlami, un prasīt EK, lai tā sagatavo likumdošanas priekšlikumus.
Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši vēlētā ES institūcija, kas pārstāv aptuveni 500 milj. ES
iedzīvotāju.
 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās
 

Eiropas vēlēšanu vietneeiropas-velesanas.eu 
eiropas-velesanas.eu 
Eiropas vēlēšanu platforma - iniciatīva soreizesbalsosu.eu 
  
  
Eiropas Parlaments ar videoklipu aicina piedalīties vēlēšanās 
Eiropas Parlaments ar videoklipu aicina piedalīties vēlēšanās 
#EiropasVēlēšanas2019 | #EE2019 
 

Plašākai informācijai:
 
Ģirts Pommers
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https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
https://epakalpojumi.latvija.lv/STS/LVP.STS/Default.aspx?wa=wsignin1.0&wct=2019-04-29T11%3A00%3A00Z&wtrealm=https%3A%2F%2Fepak2.pmlp.gov.lv%2Fprod&wctx=https%3A%2F%2Fepak2.pmlp.gov.lv%2Fvrepak%2FIecNoskaidrosanaUnMaina


Pilsonības  un  migrācijas  lietu  pārvaldes  Personāla  vadības  un  sabiedrisko  attiecību
departamenta  direktora  vietnieks,  sabiedrisko  attiecību  vadītājs  -   +  371  67219185  |  E.
girts.pommers@pmlp.gov.lv
 
Līva Laizāne
 
Centrālās vēlēšanu komisijas sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste -  + 371 67814899 | E.
liva.laizane@cvk.lv
 
Kontakti 
 
 
Signe ZNOTINA-ZNOTA
Press Officer in Latvia

(+371) 6 708 54 61
(+33) 3 8817 4514 (STR)
(+371) 264 401 85
signe.znotina-znota@europarl.europa.eu
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