
 
 

 
 
 

 
 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 

31.07.2014. lēmumu Nr.412 
(prot.Nr.9, 27.&) 

NOTEIKUMI 
Kārt ība, kādā tiek organiz ēta priekšv ēlēšanu aģitācija un 

aģitācijas materi ālu izvietošana pirms 12.Saeimas v ēlēšanām 
(reģ.Nr.12/2014) 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,  
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 

pirmās daļas 7.punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas 
likuma 20., 21.un 22.pantu 

 
 

1. Noteikumi nosaka priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu organizēšanas un priekšvēlēšanu 
reklāmas objektu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ilūkstes novada administratīvajā 
teritorijā.  
 
2. Ilūkstes novada pašvaldība izsniedz šādas atļaujas: 

2.1. atļauja priekšvēlēšanu aģitācijas reklāmas objektu izvietošanai; 
2.2. atļauja organizēt priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu ar deputātu kandidātu uzstāšanos; 
2.3. atļauja deputātu kandidātu pilnvarotajiem pārstāvjiem organizēt publiskos pasākumus. 

 
3. Atļaujas saņemšanai pašvaldībā ir jāiesniedz pieteikums, norādot darbības vietu un laiku. 
 
4. Par atļaujas saņemšanu tiek noteikta maksa: 

4.1. par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu – 70,00 euro; 
4.2. par priekšvēlēšanu aģitācijas mītiņu, sapulču, masu pasākumu organizēšanu – 30,00 
euro/ stund ā. 

 
5. Organizēt priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumus un izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālus aizliegts: 

5.1. kapsētās un tām piekritīgajās teritorijās 50m attālumā no kapsētu robežas; 
5.2. pašvaldības iestāžu telpās un teritorijās un tām piekritīgajās teritorijās 30m no iestādes 
teritorijas robežas, izņemot kultūras iestādes;  
5.3. veselības aizsardzības iestāžu telpās un teritorijās, un šīm teritorijām piekritīgajās 
teritorijās 30m attālumā no iestādes teritorijas robežas. 

 
6. Deputātu kandidātu saraksta atbildīgajai personai par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošanu, jānodrošina aģitācijas materiālu noņemšanu 1 dienas laikā pirms reklāmas 
izvietošanas termiņa beigām vai vēlēšanu dienas, vai nelikumīgi izvietoto aģitācijas materiālu 
konstatēšanas fakta. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                 Stefans Rāzna 

 



 
Pielikums 

Ilūkstes novada pašvaldības noteikumiem Nr.12/2014 

 
Ilūkstes novada pašvald ībai 

 
 

P I E T E I K U M S 
priekšv ēlēšanu aģitācijas organiz ēšanai 

 
 
 

Politiskā organizācija ___________________________________________________________ 
                               (nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese, tālrunis) 
 
________________________________________________________________________________________ 

                                               fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis, adrese) 
 

Par aģitāciju atbildīgā persona ___________________________________________________ 
                                                                                    (vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis, adrese) 

Aģitācijas veids:_______________________________________________________________ 
                      (masu pasākuma, mītiņa, sapulces rīkošana, aģitācijas materiālu izvietošana 
 
________________________________________________________________________________________                                    
publiskās vietās, u.c. – īss apraksts) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Aģitācijas datums, sākuma un plānotais beigu laiks __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Aģitācijas norises vieta ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

Pielikumā:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Atbildi vēlos saņemt: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

        

_________________   ____________________   _____________________________ 

datums                                iesniedzēja paraksts                                       paraksta atšifrējums 

 
 


