
Reklāmas - afišu stendi pieejami:  

Ambeļu pagastā: pie kultūras nama (pie ēkas), pie pagasta pārvaldes ēkas - brīvi stāvošs, pie 

veikala (brīvi stāvošs).  

Biķernieku pagastā: pie pagasta pārvaldes ēkas, pie veikala Biķernieku ciemā un pagasta ciemos: 

Lipiņisķi, L.Krivini, Pavlovskoje, Meļņica, Reiņiški, Bramaniški, Panteliški - brīvi stāvoši.  

Demenes pagastā: pie pagasta pārvaldes, Kumbuļu ciemā, Jāņuciemā, Zemgales ciemā. Visi brīvi 

stāvoši.  

Dubnas pagastā: Dubnas ciemā pie pagasta ēkas (piestiprināts pie pagasta ēkas sienas), Aščuku 

ciemā, Svenču ciemā, Mazo Stradišķu ciemā, Ceplīšu ciemā, Zemnicku ciemā - brīvi stāvoši.  

Kalkūnes pagastā: pie Kalkūnes pagasta pārvaldes, ciematā pie veikala (Kalkūnes ielā 12), 

Ķieģeļu ielā 8, Randenes ciemā pie veikala (Dārzes iela 57), Muitas ciemā (Muitas ielā 7), pie J. 

Raiņa mājas Berķenelē (blakus autobusa pieturai). Visi brīvi stāvoši.   

Kalupes pagastā: Kalupes pagasta centrā, ciemā „Liepas”, pie Baltaču kapsētas, Pudānu ciemā, 

Rasnaču ciemā, pie parka. Visi brīvi stāvoši.  

Laucesas pagastā: pārvaldes ēkā, Kultūras namā, pie veikala SIA "Antaris", Mirnija ciemā, 

Laucesas ciemā (Jaunā iela 4), ciemā Peski 1”, ciemā „Peski 2”, sabiedriskajā centrā "Laucesa", 

ciemā „Maļutki” netālu no gala autobusa pieturas.  

Līksnas pagastā: pie Līksnas pagasta pārvaldes administrācijas ēkas, Daugavas ielā 8, pie 

daudzdzīvokļu mājas Daugavas ielā 5un pie Līksnas R.Katoļu baznīcas. Visi brīvi stāvoši.  

Maļinovas pagastā: pie pagasta pārvaldes ēkas (Rēzeknes ielā 29a), pie SIA „Dubna” -  

(Rēzeknes ielā 29), pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - Zaļumi, Zaļumi 1. Visi brīvi stāvoši.  

Medumu pagastā: Medumu pagasta pārvaldes ēkā, pie Medumu pagasta pārvaldes ēkas, pie 

veikala Alejas ielā 4a, pie jauniešu centra, Medumu pamatskolā, Medumu bibliotēkā,  autobusu 

pietura, braucot uz Daugavpils pusi.  

Naujenes pagastā: Naujenes ciemā 1 stends pie veikala Skolas ielā 10 un 1 stends (bij. Dunsku 

ciems) pie pieturas, Ciršu ciemā pie pieturas, Kraujas ciemā pie bibliotēkas un pie veikala "ELVI", 

Vecstropu ciemā pie sociālā dienesta, ciemā "Ceļinieks" 1 stends pie sporta kluba, 1 stends pie 

bijušajām "Ceļinieka" kopmītnēm, 1 stends pie daudzdzīvokļu mājas 18.novembra iela 418, 

Lociku ciemā 2 stendi pie veikaliem un 1 stends pie kultūras centra. Visi brīvi stāvoši.  

Nīcgales pagastā: pie Nīcgales Tautas nama un veikala. Pie ēkas.  

Salienas pagastā: Salienas pagasta pārvaldes ēkā (2) un 1 stends pie Salienas kultūras nama.  



Skrudalienas pagastā: Šengeidas ciemā, Bruņenes ciemā, Skrudalienas ciemā, Silenes ciemā. 

Visi brīvi stāvoši.  

Sventes pagastā: Sventes ciemā - centrā pie pagastmājas, pie Tautas nama, pie veikala „Priede”, 

iebraucot ciematā pretī baznīcai, pie mājām Alejas ielā 8 un  pie mājām “Rauda”. Visi brīvi 

stāvoši.  

Tabores pagastā: pagasta pārvaldē – 1 pagasta pārvaldes ēkā pie sienas, pie veikala  c. “Tabore” 

–  1 brīvi stāvošs, pie daudzdzīvokļu mājām -  Cibuļovkā, Sadniekos, Lasenbergā, Ozolu 2c – 4 

stendi brīvi stāvoši. Pie kapsētām Taborē, Lasenbergā un Elernē – 3 brīvi stāvoši stendi. 

Vaboles pagastā: pie pagasta pārvaldes; ciemā „Lielās Kļockas”, pie autobusu pieturas 

„Kalnciems”. Visi brīvi stāvoši.  

Vecsalienas pagastā: Červonkas pils pakājē (brīvi stāvošs), pie sienas veikala SIA“DUBIKI”, 

Salanzejas ciemā (brīvi stāvošs). Pie kapsētām Ostrovi, Luterāņu.( brīvi stāvoši). Pie Červonkas 

“10”dzīvoj.mājas brīvi stāvošs. 

Višķu pagastā: Špoģu ciemā (3gab) - pie pagasta pārvaldes ēkas, pie ceļa pret veikalu, pie Špoģu 

Mūzikas un mākslas skolas, Višķu tehnikuma ciemā, Višķu ciemā - pie Višķu bibliotēkas, Vīgantu 

ciemā. Visi brīvi stāvoši.  

 

Afišu stendos, kas atrodas pie ēkām, politiskā reklāma ir aizliegta.  

 


