PAR PRIEKŠVĒLĒŠANU
AĢITĀCIJU PIRMS SAEIMAS
VĒLĒŠANĀM

Definīcija


Priekšvēlēšanu aģitācija ir kādas politiskās
partijas, politisko partiju apvienības vai arī
kāda deputāta kandidāta reklamēšana
masu informācijas līdzekļos vai citā
citādā
veidā
veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu
aicinājumu balsot par vai pret.

2010.gada 28.aprīlis

Priekšvēlēšanu aģitācijas periods


laika posms no 120.dienas pirms
vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai
no 2010.gada 5.jūnija
līdz 2010.gada 2.oktobrim

Izcenojumi
Vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas
 raidorganizācijas nosūta NRTP
 preses izdevumi nosūta KNAB
priekš
priekšvēlēšanu aģ
aģitā
itācijas izcenojumus.
izcenojumus


Minētā informācija nekavējoties tiek publiskota
mājas lapā internetā.



Izcenojumi
grozā
grozāmi.
mi

pē
pēc

to

publiskoš
publiskošanas

nav

6.maijs

Līguma slēgšana


VISĀ
VISĀM PARTIJĀ
PARTIJĀM VIENLĪ
VIENLĪDZĪ
DZĪGI
NOSACĪ
NOSACĪJUMI POLITISKĀ
POLITISKĀS REKLĀ
REKLĀMAS
IZVIETOŠ
IZVIETOŠANAI MEDIJOS!


Partija, to apvienība, atsevišķs deputāta
kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par
raidlaika piešķiršanu vai par priekšvēlēšanu
aģitācijas materiāla izvietošanu slē
slēdz tieš
tieši un
nepastarpinā
nepastarpināti tikai ar raidorganizāciju vai
preses izdevumu.
Ar partijām nesaistītās (trešās) personas līgumu
slēdz tieš
tieši, nepastarpinā
nepastarpināti un bez
pilnvarniekiem.
pilnvarniekiem
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Līguma slēgšana


Preses izdevumiem un raidorganizācijām
jāpievērš uzmanība, lai personai, kas nāk
slēgt līgumu politiskās partijas vārdā, būtu
partijas pilnvarojums.

Aģitācijas uzskaite


Raidorganizācijām un preses izdevumiem, kas
vienojušies ar partiju, partiju apvienību,
atsevišķu deputāta kandidātu vai ar partijām
nesaistītu personu par priekšvēlēšanu aģitācijas
materiāla izvietošanu, ne vē
vēlāk kā
kā nākamajā
kamajā
darbdienā
darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu
veikšanas noslēgtajā līgumā jānosūta KNAB
paziņojums par paredzamo priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu izvietošanu
Paziņojuma veidlapa mājaslapā
agitacija@knab.gov.lv

Treš
Trešo personu aģitācija I


Likumos
ir
noteiktas
tiesības
veikt
priekšvēlēšanu aģitāciju ar politiskajām partijām
un to apvienībām nesaistītām personām.



Fiziskās personas, juridiskās personas vai
reģistrētas šādu personu apvienības, kas savā
vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju.



Priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot līdzekļus,
kas nepārsniedz 15 minimā
minimālās mē
mēneš
nešalgas

Treš
Trešo personu aģitācija II
Ja ar partiju nesaistītās personas par
aģitācijas materiālu izvietošanu saistītie
izdevumi attiecīgajā raidorganizācijā vai
preses izdevumā pārsniedz 15 minimālo
mēnešalgu apmēru, līguma noslē
noslēgšana
jāatsaka.
atsaka

2010.gadā - 2700 lati (ieskaitot PVN).

Treš
Trešo personu aģitācija III
Visi finanšu līdzekļi, kas tiek izlietoti, lai
veiktu nesaistīto personu aģitāciju, un
pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu (180
180
latus),
latus tieši un nepastarpināti ieskaitā
ieskaitāmi
saņēmēja bankas kontā
kontā.

Treš
Trešo personu aģitācija IV


Par minēto personu priekšvēlēšanu aģitāciju nav
uzskatāma aģitācija, ko veic pati politiskā partija
vai to apvienība, kura iesniegusi deputātu
kandidātu sarakstus, vai deputāta kandidāts.



KNAB vē
vērtē
rtēs politisko organizā
organizāciju biedru veiktā
veiktās
priekš
priekšvēlēšanu aģ
aģitā
itācijas saikni ar attiecī
attiecīgās
politiskā
politiskās organizā
organizācijas veikto priekš
priekšvēlēšanu
aģitā
itāciju!
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Norāde par apmaksātu publikāciju


Pirms vai pēc katras priekšvēlēšanu
aģitācijas radio vai televīzijā, kā arī preses
izdevumā.

! Ar partijām nesaistītās personas vārds, kas

Svarīgi


Dienu pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošana ir aizliegta.
aizliegta



Vēlēšanu dienā
dienā līdz plkst.22:00
raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut
sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par
partiju/kandidātu popularitāti.

apmaksā publikāciju.

Limiti


Partija 2010.gada 2.oktobra Saeimas
vēlēšanām visos vē
vēlēšanu apgabalos
priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot
571 211,72 latus.
latus

Ierobežojumi attiecas uz:




Tabula KNAB mājaslapā

Administratīvā atbildība
2009.gada 7.oktobrī stājās spēkā grozījumi
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā:




par izcenojumu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu
sniegšanu par tiem, par priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošanas, uzskaites un glabāšanas
kārtības neievērošanu – naudas sods juridiskām
personām līdz 250 latiem;
latiem
par
paziņojuma
nesniegšanu,
izcenojumu
grozīšanu – naudas sods juridiskām personām līdz
1000 latiem

reklāmas izvietošanu;
pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu
izmantošana, lai nosūtītu aģitācijas
materiālus;
labdarības pasākumu finansēšanu,
sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un
izdarot ziedojumus.

Aģitācijas apturēšana I




Ja KNAB konstatē, ka partija ir pārsniegusi
likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu
izdevumu apmēru, KNAB priekšnieks
pieņem lēmumu par aizliegumu partijai veikt
turpmāko priekšvēlēšanu aģitāciju par
maksu.
KNAB priekšnieks pieņem lēmumu, ar kuru
aizliedz attiecīgajām raidorganizācijām vai
preses izdevumiem turpmāk izvietot
aģitā
itācijas materiā
materiālu.
lu
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Aģitācijas apturēšana II


Partija minētos lēmumus var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma
iesniegšana tiesā neaptur šo lēmumu
darbību.



Informāciju par lēmuma pieņemšanu,
atcelšanu vai grozīšanu KNAB nekavējoties
publicē savā mājaslapā.

Aģitācijas apturēšana IV


Minētā lēmuma pieņemšana
raidorganizācijai un preses izdevumam
nerada pienā
pienākumu atlī
atlīdzinā
dzināt izdevumus,
izdevumus
kas saistīti ar aģitācijas materiālu
neizvietošanu.

Aģitācijas apturēšana III


Tiesa minētās lietas izskata triju darbdienu
laikā no pieteikuma saņemšanas dienas
Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.



Administratīvās rajona tiesas spriedums
izpildāms nekavējoties.



KNAB informāciju par tiesas spriedumu
nekavējoties publicē savā mājaslapā.

Jautājumi

jautajums@knab.gov.lv

(Likuma 34.panta piektā daļa)

Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs
Brīvības iela 104 k-2,
Rīga, LV - 1001
Tālrunis: 67356161, 67356140
Fakss: 67331150
e-pasts: knab@knab.gov.lv
KNAB Politisko organizāciju finansēšanas
kontroles nodaļa, tālrunis 67356147
Ziņojumu centrs 80002070
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