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Ilūkstē 
 
 

          APSTIPRINĀTI  
ar Ilūkstes novada domes  

21.05.2019. lēmumu Nr. 132  
          (prot. Nr. 5, 1.&) 

 
Il ūkstes novada pašvaldības iekšējie noteikumi  

“Il ūkstes novada iedzīvotāju aptauja” 
 

 
Izdoti saskaņā ar  Ilūkstes novada domes  

25.04.2019.  lēmumu  Nr.108 (prot. Nr.4, 10.&)  

I. Vispār īgie noteikumi  

1. Ilūkstes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) iedzīvotāju aptauju (turpmāk 
tekstā – aptauja) sagatavo un vada ar pašvaldības domes 2019.gada 25.aprīļa  lēmumu 
Nr.108 apstiprināta Aptaujas organizēšanas komisija. 

2. Aptaujas dalībnieki ir Ilūkstes novada iedzīvotāji (kuriem Ilūkstes novadā ir deklarēta 
dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, mācās, atrodas nekustamais īpašums, uzņēmums vai 
citādi saistīts ar Ilūkstes novadu), kuri aptaujas brīdī ir sasnieguši 15 gadu vecumu.  

3. Aptaujas dalībnieki piedalās aptaujā, izsakot savu viedokli par aptaujā iekļautajiem 
jautājumiem. Katram aptaujas dalībniekam ir tiesības savu viedokli izteikt vienu reizi.  

4. Aptauja tiek organizēta no 2019.gada 24.maija līdz 15.jūnijam: 

4.1. laikā no 2019.gada 24.maija līdz 2019.gada 15.jūnijam pašvaldības klientu 
apkalpošanas vietās pašvaldības darba laikā:  

4.1.1. Ilūkstes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē; 

4.1.2. Subates un Prodes pagasta pārvaldes ēkā, Subatē; 

4.1.3. Bebrenes pagasta pārvaldes ēkā, Bebrenē; 

4.1.4. Dvietes pagasta pārvaldes ēkā, Dvietē; 

4.1.5. Šēderes pagasta pārvaldes ēkā, Šēderē; 

4.1.6. Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkā, Pilskalnē; 

4.1.7. Eglaines pagasta pārvaldes ēkā, Eglainē. 

4.2. 2019.gada 25.maijā pašvaldības klientu apkalpošanas vietās (4.1.punkts) no 
plkst. 8.00 - 20.00. 

4.3. laikā no 2019.gada 13. jūnija līdz 2019.gada 15.jūnijam pašvaldības klientu 
 apkalpošanas vietās (4.1.punkts) no plkst. 8.00 - 20.00. 
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5. Aptaujas dalībniekiem, kuri piedalās aptaujā klātienē (4.punktā minētajās vietās) ir tiesība 
uz aizklātu viedokļa paušanu.  

6. Aptaujas dalībnieki var piedalīties aptaujā attālināti, aizpildot aptaujas formu (pielikums) 
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: 
aptauja@ilukste.lv. 

7. Informāciju par aptauju publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.ilukste.lv, pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Il ūkstes novada vēstis” un izliek citās publiskās vietās. 

8. Aptaujas dalībniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, dati tiks fiksēti aptaujas 
dalībnieku reģistrācijas veidlapā (vārds, uzvārds, personas kods, paraksts).  

II. Aptaujas sagatavošana 

9. Aptaujas procesa norisi pašvaldības klientu apkalpošanas vietās nodrošina pašvaldības 
klientu apkalpošanas speciālisti.  

10. Aptaujas organizēšanā var iesaistīt brīvprātīgā darba veicējus.  

11. Aptaujas procesa organizēšanā iesaistītās personas var sniegt skaidrojumus par aptaujā 
ietvertajiem jautājumiem.  

12. Aptaujas organizēšanas komisija: 

12.1. nodrošina aptaujas veikšanai nepieciešamos materiālus, t.sk. aptaujas lapas, 
aptaujas dalībnieku reģistrācijas veidlapas, Rezultātu protokolu veidlapas un citu 
nepieciešamo dokumentu sagatavošanu; 

12.2. izsniedz aptaujai saistošos darba materiālus klientu apkalpošanas speciālistiem, kuri 
aptaujas laikā atbildīgi par šo materiālu uzkrāšanu, glabāšanu un izsniegšanu 
aptaujas dalībniekiem; 

12.3. nodrošina aptaujas materiālu pieejamību tiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, kuri 
objektīvu apstākļu dēļ nevar ierasties aptaujas organizēšanas vietās. 

13. Pašvaldības klientu apkalpošanas speciālisti 4.1. punktā noteiktajās aptaujas organizēšanas 
vietās veic dalībnieku reģistrāciju un aptaujas anketu uzkrāšanu. 4.1. punktā minētajās 
vietās nobalsojušo dalībnieku reģistrācijas sarakstus un aptaujas lapas nodod Aptaujas 
organizēšanas komisijai aptaujas rezultāta līdzskaitīšanai. 

14. Aptaujas organizēšanas komisija organizē aptaujas veikšanas darbu atbilstoši šim 
nolikumam, t.sk.: 

14.1. veic darba gaitas instruktāžu pašvaldības klientu apkalpošanas speciālistiem; 

14.2. nodrošina aptaujas rezultātu pareizu un precīzu konstatēšanu; 

14.3. nodrošina personu datu apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

15. Aptaujas lapu uzkrāšanu veic aptaujas kastēs, kuras ir cieši noslēgtas, ar spraugu vāka 
virspusē. Kastes noslēgšanai izmanto uzlīmes/speciālus uzrakstus ar Ilūkstes novada 
ģerboni. 

III. Aptaujas norise  

16. Aptaujas kastes tiks uzglabātas visu aptaujas veikšanas laiku drošā vietā (seifā). Aptaujas 
kastes tiks atvērtas tikai aptaujas noslēguma dienā, 2019. gada 15. jūnijā. 

17. Pēc aptaujas dalībnieka piekrišanas personas datu apstrādei, pašvaldības klientu 
apkalpošanas speciālists reģistrē aptaujas dalībnieku reģistrācijas veidlapā. 

18. Ja aptaujas dalībnieks funkcionālu traucējumu dēļ personīgi nevar aizpildīt aptaujas lapu, 
tam var palīdzēt ģimenes loceklis vai cita persona, kurai aptaujas dalībnieks uzticas. Pēc 
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aptaujas dalībnieka norādījumiem attiecīgā persona aizpilda aptaujas lapu, kā arī parakstās 
aptaujas dalībnieku reģistrācijas veidlapā. 

19. Ja aptaujas dalībnieks ir sabojājis aptaujas lapu, viņam izsniedz jaunu aptaujas lapu. 

20. Ja aptaujas dalībnieks nevar ierasties aptaujas veikšanas telpās, tas (telefoniski, vai 
jebkādā citā veidā) var lūgt organizēt aptaujas lapas aizpildīšanu viņa atrašanās vietā 
Ilūkstes novadā. Aptaujas aizpildīšana atrašanās vietā organizējama, nodrošinot aizklātību. 

21. Aptaujas dalībnieki, kas aptaujā piedalās attālināti, aizpildot aptaujas lapu parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu, ierakstāmi atsevišķā aptaujas dalībnieku reģistrācijas 
veidlapā. Elektroniski parakstītās aptaujas lapas tiek izdrukātas un ievietotas atsevišķā 
aptaujas kastē. 

IV. Aptaujas rezultātu apkopošana  

22. Iedzīvotāju aptaujas laikā tukšās un aizpildītās aptaujas lapas tiek uzglabātas klientu 
apkalpošanas vietās līdz rezultātu uzskaitei.  

23. Aptaujas rezultātu uzskaite tiek veikta vienu reizi aptaujas noslēgumā, 2019.gada 15. 
jūnijā. 

24. Aptaujas rezultātu skaitīšana veicama: 

24.1. pašvaldības klientu apkalpošanas vietās saņemto aptaujas rezultātu skaitīšanu veic 
pašvaldības klientu apkalpošanas speciālisti un datu apkopošanu veic izsniegtajās 
protokolu veidlapās;  

24.2. ar drošu elektronisko parakstu parakstīto aptaujas lapu rezultātu skaitīšanu organizē 
Aptaujas organizēšanas komisija; 

24.3. Ilūkstes novada iedzīvotāju aptaujas kopējo rezultātu apkopojuma “Aptaujas 
rezultātu protokols” organizē Aptaujas organizēšanas komisija. 

25. Ja kāds aptaujas dalībnieks ir vairākkārt paudis savu viedokli attālināti, līdzskaitīts tiek 
pēdējais attālināti saņemtais balsojums. 

26. Ja kāds aptaujas dalībnieks ir iesniedzis aptaujas anketu gan klātienē, gan paudis savu 
viedokli attālināti, līdzskaitīta tiek aptaujas lapa, kas iesniegta klātienē.  

V. Rezultāta noteikšana 

27. Aptaujas organizēšanas vietās tiek skaitītas derīgās un nederīgās aptaujas lapas, kuru 
skaitu ieraksta aptaujas skaitīšanas “Rezultātu protokolā”. Skaitīšana veicama vismaz 
divas reizes. Protokols sagatavojams divos eksemplāros. 

28. Par nederīgām aptaujas lapām uzkatāmas tās, kurās aptaujas dalībnieka griba nav 
saprotama, t.i., kurās nav atzīmēta ne atbilde “PAR”, ne atbilde “PRET”, vai kurās ir 
atzīmēta gan atbilde “PAR”, gan atbilde “PRET”. Tā pat par nederīgām uzskatāmas 
saplēstas, fiziski bojātas aptaujas lapas. 

29. Derīgās aptaujas lapas skaitāmas 4 reizes: 

29.1. atzīmēta tikai atbilde “Jā” pirmajā jautājumā; 

29.2. atzīmēta atbilde “Sēlija, vēsturiski Zemgale” otrajā jautājumā; 

29.3. atzīmēta tikai atbilde “Nē” pirmajā jautājumā; 

29.4. atzīmēta atbilde “Latgale” otrajā jautājumā. 

30. Aptaujas lapas pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits klientu apkalpošanas speciālists vai 
Aptaujas organizēšanas komisijas loceklis. 
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31. Pirms aptaujas “Rezultātu protokola” parakstīšanas vēlreiz pārbauda visu ierakstu 
pareizību.  

32. “Rezultātu protokola” abus eksemplārus paraksta visi klientu apkalpošanas vietas 
speciālisti. 

33.  Aptaujas organizēšanas komisijas priekšsēdētājs paraksta “Rezultātu protokolu”, saņemot 
to pēc iedzīvotāju aptaujas noslēguma 2019. gada 15.jūnijā. 

34. Aptaujas organizēšanas komisijas noteiktā kārtībā uzglabāšanai nodod: 

34.1. iesaiņotās aptaujas lapas; 

34.2. aptaujas dalībnieku sarakstus; 

34.3. aptaujas rezultātu skaitīšanas protokolus. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

35. Aptaujas organizēšanas komisijas sekretārs veic datu ievadi “Ilūkstes novada aptaujas 
rezultātu protokolā”, pamatojoties uz saņemtajiem aptaujas anketu skaitīšanas “Rezultātu 
protokolu” datiem. Izdrukā “Il ūkstes novada aptaujas rezultātu protokolu” divos 
eksemplāros un iesniedz Aptaujas organizēšanas komisijas priekšsēdētājam.  

36. Novada komisijas priekšsēdētājs pārbauda ierakstu pareizību un salīdzina datus ar 
iecirkņu balsu skaitīšanas protokoliem. Ja dati ievadīti un aprēķināti pareizi, Novada balsu 
skaitīšanas protokola abus eksemplārus paraksta klātesošie Aptaujas organizēšanas 
komisijas locekļi. 

37. Vienu “Ilūkstes novada aptaujas rezultātu protokola” eksemplāru Aptaujas organizēšanas 
komisija nākamajā darba dienā iesniedz pašvaldības domes priekšsēdētājam. Pārējos 
balsošanas materiālus, t.sk. “Ilūkstes novada aptaujas rezultātu protokola” otro 
eksemplāru, aptaujas rezultātu skaitīšanas protokolus, dalībnieku sarakstus, aptaujas lapu 
saiņus Aptaujas organizēšanas komisija iesniedz glabāšanai pašvaldības arhīvā. 

 
 
Domes priekšsēdētājs      S.Rāzna 
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Pielikums 
”Il ūkstes novada iedzīvotāju aptauja”  

lapa 
 

Il ūkstes novada iedzīvotāju aptauja 
 

Par Ilūkstes novada piederību Latvijas Republikas administratīvi teritori ālajam 
iedalījumam. 

 
Aptaujas dalībnieka vecums: 
  

15 – 18 gadi 
19 – 45 gadi 
46 – 62 gadi 

>63 gadi 
 

 
 

Aptaujas dalībnieka piederība Ilūkstes 
novadam:  
  

Deklarētā dzīvesvieta 
Faktiskā dzīvesvieta 
Mācās  
Nekustamais īpašums, uzņēmums vai cits 

 

_________________________________________________________________________
 

1. Vai Jūs atbalstāt Il ūkstes novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas 
administrat īvo teritoriju? 

 
  Jā      Nē 
 
  

2. Kurai teritorijai Latvijas Republikas Satversm ē noteiktajās robežās identificējat 
Il ūkstes novada piederību? 

 
  Sēlija, vēsturiski Zemgale            Latgale 
                        
 
___________________________________________________________________________ 

 

 
   
 
 

 
   
 
 


