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3.pielikums 
Ministru kabineta 

2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.1 
 

Anotācija pētījumam 
“Priekšnosacījumu izstrāde azartspēļu un izložu organizēšanas vietu noteikšanai 

Līvānu novadā” 
Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie 
rezultāti latviešu valodā 
(brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu) 
 
Pētījumā “Priekšnosacījumi azartspēļu un izložu 
organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā” 
ir analizētas pašvaldības tiesības noteikt 
regulējumu azartspēļu jomā Līvānu novadā, 
ievērojot un sabalansējot komersantu tiesības 
sniegt komercpakalpojumus, indivīda 
cilvēktiesības brīvi rīkoties ar saviem resursiem 
un sabiedrības intereses mazināt sociālos un 
veselības riskus un novērst indivīdu iespējamo 
atkarību rašanos no azartspēlēm.  
 
Pētījuma ietvaros ir analizēts azartspēļu zāļu un 
sabiedrisku objektu izvietojums un cilvēku 
plūsma Līvānu pilsētā, apzinātas iedzīvotāju 
riska grupas un problemātiskie spēlētāji, 
azartspēļu jomas pakalpojumu ietekme uz 
pašvaldības budžetu (ieņēmumi, sociālā budžeta 
izdevumi atkarību novēršanai un risku 
profilaksei) un ietekme uz sabiedrības veselību, 
drošību, uzņēmējdarbības nozarēm (tūrismu), 
nodarbinātību un Līvānu novada ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem. 
 
Pētījumā apskatīta citu Latvijas pašvaldību 
pieredze atļauju izsniegšanā azartspēļu zāļu 
atvēršanai savā administratīvajā teritorijā, tiesu 
nolēmumi, ar azartspēļu problemātiku saistītie 
pētījumi un publikācijas, Līvānu novada 
saistošie noteikumi, kā arī valsts politika un 
valsts normatīvais regulējums.   
 
Balstoties uz pētījuma secinājumiem, ir izstrādāti 
priekšlikumi turpmākajai Līvānu novada domes 
rīcībai azartspēļu jomas regulēšanā Līvānu 
novadā. 

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie 
rezultāti angļu valodā 
(brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu) 
 
The study “Prerequisites for Establishing 
Gambling and Lottery Venues in Livani 
Municipality” analyzes municipal rights to 
regulate gambling in Livani Municipality, 
respecting the rights of businessmen to provide 
commercial services, individual human rights to 
freely use their resources and public interest to 
reduce social and health risks, and prevent 
individuals from developing addiction to 
gambling. 
 
The study describes analysis of the location of 
gambling halls and public objects and the flow of 
people in Livani, identifies risk groups and 
problematic players, the impact of gambling 
services on municipal budgets (revenue, social 
budget expenditure for addiction prevention and 
risk prevention) and impact on public health, 
safety, business sectors (tourism), employment 
and relevance to the goals of sustainable 
development in Livani County. 
 
 
The study examines the experience of other 
Latvian municipalities in issuing permits for the 
opening gambling halls in their administrative 
territory, court rulings, research and publications 
related to gambling problems, binding 
regulations of Livani Municipality, as well as 
state policy and state regulation. 
 
Based on the conclusions of the study, proposals 
have been made for further action of Livani 
Municipality Council to regulate gambling area 
in Livani town. 

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas Pētījuma priekšmets ir priekšnosacījumi 
azartspēļu un izložu organizēšanas vietu 

noteikšanai Līvānu novadā.  
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Pētījuma objekts ir azartspēļu un izložu 
organizēšanas vietu darbība un tās ietekme uz 

iespējām veidot uz augstām vērtībām orientētu, 
pievilcīgu, drošu dzīvesvidi un sasniegt Līvānu 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2030.gadam izvirzītos mērķus 

Pētījuma pasūtītājs Līvānu novada dome 

Pētījuma īstenotājs SIA “Grupa93” 

Pētījuma īstenošanas gads 2019 

Pētījuma finansēšanas summa un 
finansēšanas avots 

3993 EUR 
Līvānu novada dome 

Pētījuma klasifikācija* 12.2. 

Politikas joma, nozare** 14.3. 

Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums 
(visa Latvija vai noteikts reģions/novads) 

Līvānu novads 

Pētījuma mērķa grupa/-as 
(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas 
vecumā) 

Līvānu novada iedzīvotāji 

Pētījumā izmantotās metodes pēc 
informācijas ieguves veida: 

 

 
1) tiesību aktu vai politikas 
plānošanas dokumentu analīze 

x 

 
2) statistikas datu analīze n/a  
3) esošo pētījumu datu sekundārā 
analīze 

x 

 
4) padziļināto/ekspertu interviju 
veikšana un analīze 

n/a 

 
5) fokusa grupu diskusiju veikšana 
un analīze 

x 

 
6) gadījumu izpēte n/a  
7) kvantitatīvās aptaujas veikšana un 
datu analīze 

n/a 

 
8) citas metodes (norādīt, kādas) Tiesu nolēmumu analīze 

Kvantitatīvās pētījuma metodes 
(ja attiecināms): 

n/a 

 
1) aptaujas izlases metode n/a  
2) aptaujāto/anketēto 
respondentu/vienību skaits 

n/a 

Kvalitatīvās pētījuma metodes 
(ja attiecināms): 

n/a 

 
1) padziļināto/ekspertu interviju 
skaits (ja attiecināms) 

n/a 

 
2) fokusa grupu diskusiju skaits (ja 
attiecināms) 

n/a 
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Izmantotās analīzes grupas (griezumi) n/a 

Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija 65307250, dome@livani.lv. 

Pētījuma autori*** (autortiesību subjekti) SIA “Grupa93” 

Piezīmes. 

1. Pielikumā norādītā informācija Word formātā jānosūta uz elektroniskā pasta 
adresi pkc@pkc.mk.gov.lv. 

2. * Pētījuma klasifikācijas grupa atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra 
noteikumu Nr.1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus" II nodaļai. 

3. ** Politikas joma un nozare atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa 
noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 3.pielikumam. 

4. *** Atbilstoši pētījuma īstenotāja sniegtajai informācijai. 

 
 


