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Par aizliegumu organizēt azartspēles Ilūkstes novadā 
 

Izskatot jautājumu par azartspēļu organizēšanas iespēju Ilūkstes novada administratīvajā 
teritorijā, dome konstatē, ka saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešajā daļā noteikto, 
pašvaldības domei lemjot par atļaujas izdošanu, cita starpā ir jāizvērtē, vai šādā gadījumā azartspēļu 
organizēšana konkrētajā administratīvajā teritorijā neradīs būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu.  

Minētais nosacījums Azartspēļu un izložu likumā vērsts uz sabiedrības interešu 
līdzsvarošanu– vēlmi ierobežot azartspēles no vienas puses un vēlmi izmantot šos pakalpojumus no 
otras puses. Apzinoties sabiedrības atšķirīgo attieksmi pret azartspēlēm un azartspēļu negatīvo 
ietekmi, likumdevējs ir vēlējies līdzsvarot to personu intereses, kuri piedāvā azartspēļu 
pakalpojumus un apzināti tos izmanto, ar tās sabiedrības daļas interesēm, kurai šādi pakalpojumi 
nav pieņemami un ir viņu intereses aizskaroši. 

Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, 
laika posmā no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 19.maijam tika r īkota Ilūkstes novada 
iedzīvotāju publiskā apspriešana, kuras laikā tika saņemtas 303 iedzīvotāju aptaujas anketas. No 
303 saņemtajām aptaujas anketām 301 anketā tika norādīts, ka aptaujātie iedzīvotāji neatbalsta 
azartspēļu organizēšanu Ilūkstes novadā, turklāt min vairākus iespējamus iedzīvotāju interešu 
aizskārumus: var palielināties noziedzības līmenis, var palielināties iedzīvotāju atkarības problēmas, 
var pieaugt pašnāvību skaits u.tml. 

Ņemot vērā publiskās apspriešanas laikā iegūtos rezultātus, kas norādīja uz ļoti izteiktu 
negatīvu attieksmi dotajā jautājumā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3., 12.pantu, 21. 
panta pirmās daļas 27.punktu, Azartspēļu un izložu likuma 42.pantu, un Ilūkstes novada 
pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2013 “Ilūkstes novada pašvaldības 
nolikums”, kā arī ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 22.05.2017. atzinumu dotajā 
jautājumā, (prot. Nr.7, A1.§), ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs 
Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Pēteris Makaveckis, Imants 
Rubļevskis, Inese Vuškāne, Inese Ziediņa, Kristaps Averjanovs, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Viktors 
Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:   

Novērtējot iespējamos azartspēļu rīkošanas negatīvos riskus, aizliegt organizēt azartspēles 
(izveidot azartspēļu norises vietas) Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Ilūkstes 
pilsēta un Subates pilsēta, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Prodes un Šēderes pagasti, un 
noteikt, ka šis aizliegums ir beztermiņa. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna 


