
 

Priekšvēlēšanu aģitācijas 

ierobežojumi pirms  

Eiropas Parlamenta vēlēšanām  
 

13.02.2014. 

Inga Jaunskunga 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

birojs 

 



KNAB uzdevumi priekšvēlēšanu laikā 

 Kontrolē Politisko partiju finansēšanas likuma 

izpildi.  

 Kontrolē politisko partiju un ar partijām 

nesaistīto personu priekšvēlēšanu izdevumu 

apmēra pārsniegšanu. 

 Kontrolē administratīvo resursu izmantošanas 

ierobežojumu izpildi. 

 

 

 

 



Priekšvēlēšanu aģitācija 

Kādas politiskās partijas, politisko partiju 

apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta 

reklamēšana masu informācijas līdzekļos vai 

citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu 

aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko 

partiju, politisko partiju apvienību, vēlētāju 

apvienību vai arī deputāta kandidātu. 

 



Aģitācijas veicējs  

 Politiskā partija,  

 politisko partiju apvienība,  

 deputāta kandidāts,  

 nesaistītā persona,  

kas veic priekšvēlēšanu aģitāciju. 



Slēptā priekšvēlēšanu aģitācija  

 Priekšvēlēšanu aģitācija, par kuru saņemta 

samaksa un kuras apmaksātājs (atlīdzības 

devējs) pretēji šā likuma noteikumiem nav 

norādīts. 

 Slēptā priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta! 

 Slēptajai priekšvēlēšanu aģitācijai iztērētie 

līdzekļi tiek ieskaitīti aģitācijas veicēja 

priekšvēlēšanu izdevumos. 

 



Nesaistītā persona 

 Ir tiesības savā vārdā veikt priekšvēlēšanu 

aģitāciju. 

 Ar politiskajām partijām, to apvienībām 

nesaistīta fiziska persona, juridiska persona 

vai reģistrēta šādu personu apvienība. 

 

 



Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs 
partijām 

 Apmērs pirms Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām visām partijām, kuras iesniegs 

savus deputātu kandidātu sarakstus, ir 

vienāds: 

317 247,82 euro  

 



Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs 
partijām 

Attiecas uz: 

1) priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu 

(televīzijā, radio, presē, internetā, telpās un 

publiskās vietās). 

2) labdarības pasākumu finansēšanu, 

sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un 

izdarot dāvinājumus (ziedojumus). 

 



Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs 
nesaistītai personai 

 4 800 euro (15 min/m.a.) 

 Attiecas uz: 

1) priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu, 

2) labdarības pasākumu finansēšanu, 

sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un 

izdarot dāvinājumus (ziedojumus), 

3) pasta pakalpojumu izmantošanu. 

 



Aizliegumi (1) 

 Aizliegums izvietot priekšvēlēšanu aģitāciju 

televīzijā 30 dienas pirms vēlēšanām un 

vēlēšanu dienā  
       (32.pants 2.daļa) 

 



Aizliegumi (2) 

 Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanu 

dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 

izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio 

programmās un raidījumos, publiskās lietošanas 

ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos, 

internetā un valsts un atvasinātu publisku personu 

institūcijās un kapitālsabiedrībās, kurās valstij vai 

atvasinātām publiskām personām pieder vairāk 

nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), ir aizliegta 

    (32.pants 1.daļa ) 

 



Aizliegumi (3) 

 Valsts un atvasinātu publisku personu 

institūcijām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās 

valstij vai atvasinātai publiskai personai 

pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu 

(akciju), ir aizliegts radīt priekšrocības vai 

ierobežojumus kādam aģitācijas veicējam 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 

izvietošanā publiskās vietās  

    (23.pants 2.daļa ) 

 



Aizliegumi (4) 

 Ēku telpās, kurās atrodas valsts un 

atvasinātu publisku personu institūcijas un 

kapitālsabiedrības, kurās valstij vai 

atvasinātām publiskām personām pieder 

vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), 

kā arī šādu ēku koplietošanas telpās 

aizliegts izvietot un izplatīt priekšvēlēšanu 

aģitācijas materiālus 
 

      (23.pants 2.daļa ) 

 

 



Aizliegumi (6) 

 Aizliegts apmaksāt priekšvēlēšanu aģitāciju 

izmantojot ārvalstu finansējumu! 



Administratīvie resursi (1) 

 

 

Definēts un aizliegts izmantot administratīvos 

resursus priekšvēlēšanu aģitācijā 

 
       (33.pants) 

 

 



Administratīvie resursi (2) 

Par administratīvo resursu izmantošanu uzskatāma valsts un 

atvasinātu publisku personu institūciju un kapitālsabiedrību, kurās valstij 

vai atvasinātām publiskām personām pieder kapitāla daļas (akcijas), kā 

arī kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu 

publisku personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas (akcijas) atsevišķi 

vai kopumā pārsniedz 50 procentus, finanšu līdzekļu, kustamas un 

nekustamas mantas izmantošana vai pakalpojumu sniegšana 

priekšvēlēšanu aģitācijai, kā arī šo institūciju reklamēšana par samaksu 

30 dienu periodā pirms vēlēšanām, ja attiecīgā reklāma ir saturiski saistīta 

ar deputāta kandidāta, politiskās partijas, politisko partiju apvienības, kā 

arī politiskās partijas, vai politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju 

izvirzīto kandidātu Ministru prezidenta vai ministra amatam, vai ar politisko 

partiju vai politisko partiju apvienību saistītas personas atspoguļojumu vai 

šāda kandidāta vai personas darbības atspoguļojumu. (33.pants  2.daļa) 

 



Administratīvie resursi (3) 

 Preses izdevumos, ko izdod valsts vai atvasinātu 

publisku personu institūcijas vai kapitālsabiedrības, 

kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām 

pieder kapitāla daļas (akcijas), kā arī 

kapitālsabiedrības, kurās vienas vai vairāku valsts 

vai atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām 

piederošās daļas (akcijas) atsevišķi vai kopumā 

pārsniedz 50 procentus, aizliegts izvietot 

priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus (33.pants  5.daļa) 



Administratīvie resursi (4) 

 Preses izdevumos, ko izdod valsts vai atvasinātu publisku 

personu institūcijas vai kapitālsabiedrības, kurās valstij vai 

atvasinātām publiskām personām pieder kapitāla daļas (akcijas), 

kā arī kapitālsabiedrības, kurās vienas vai vairāku valsts vai 

atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas 

(akcijas) atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, aizliegts 

vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas 

ievietot intervijas ar deputātu kandidātiem vai politiskās partijas, 

politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju izvirzītajiem 

kandidātiem Ministru prezidenta vai ministra amatam, kā arī 

ievietot tādus rakstus, kuros norādīts, ka tajos pieminētā persona 

ir deputāta kandidāts vai politiskās partijas, politisko partiju 

apvienības pārvaldes institūciju izvirzītais Ministru prezidenta vai 

ministra amata kandidāts (33.pants  6.daļa) 

 



Jautājumi 

 

 

knab@knab.gov.lv 

 

jautajums@knab.gov.lv  
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www.knab.gov.lv  

 

Tālrunis: 67356147 

               63756165 - 335  

Fakss:    67331150 
 

E-pasts: knab@knab.gov.lv  
 

Adrese: Brīvības iela 104  

k-2, Rīga, LV-1001 
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