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KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAI
		___________________________________
(vārds, uzvārds/juridiskās personas pārstāvis, juridiskās personas pilns nosaukums)
			___________________________________
			(personas kods, dzīvesvieta/juridiskā adrese
un reģistrācijas numurs)
			___________________________________
	(kontakttālrunis)

pieteikums
par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu


_____._____.______. no plkst. ____līdz plkst. ____ tiks rīkota sapulce, gājiens, pikets.
(datums, mēnesis, gads) 						                 (vajadzīgo pasvītrot)

Pasākuma  mērķis _____________________________________________________

Pasākuma  vieta, gājiena maršruts (pielikumā – shēma) _____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Plānotais dalībnieku skaits _________________

Pasākuma norisei nepieciešamais pašvaldības atbalsts _______________________ _____________________________________________________________________

Pasākuma organizators  ________________________________________________ _____________________________________________________________________   
(juridiskai personai – pilns nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs; fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, kontakttālrunis)

Pasākuma vadītājs _____________________________________________________
               (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, kontakttālrunis)

Pasākuma vadītāja palīgi:
1. ___________________________________________________________________ 
		 (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta)
2. ___________________________________________________________________ 
		 (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta)









Kārtības uzturētāji:
1. ___________________________________________________________________
		(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta)
2. ___________________________________________________________________
		(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta)
3.___________________________________________________________________
		(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta)
4. ___________________________________________________________________
		(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta)
5. ___________________________________________________________________
		(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta)
6. ___________________________________________________________________
		(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta)
7. ___________________________________________________________________

	Pasākuma, ja tas tiek rīkots uz privātā īpašumā vai privātā lietošanā esošiem zemesgabaliem vai privātā īpašumā esošās ēkās, norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišana pasākuma rīkošanai, ja viņš nav tā organizators:
_______________/______________/
								(paraksts)               (vārds, uzvārds)

Ar šo pieteikumu es, pasākuma organizators, apliecinu, ka pieteikumā minētās personas neatbilst likuma „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 4.pantā minētajiem ierobežojumiem.
Saskaņā ar likuma „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 14.panta astoto daļu paziņojam, ka mēs, pasākuma vadītājs un palīgi, esam iepazinušies ar likuma prasībām un uzņemamies atbildību par to ievērošanu pasākuma laikā. 
Esam brīdināti par to, ka sapulces, gājiena vai piketa organizators, vadītājs un viņa palīgi, kā arī pārējie dalībnieki par šī likuma prasību neievērošanu  saucami pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā paredzētajā  kārtībā.

Pasākuma organizators vai tā pilnvarotā persona _______________/______________/
								(paraksts)             (vārds, uzvārds)

Pasākuma vadītājs 					_______________/______________/
								(paraksts)             (vārds, uzvārds)

Pasākuma vadītāja palīgs 				_______________/______________/
								(paraksts)             (vārds, uzvārds)

Pasākuma vadītāja palīgs 				_______________/______________/
								(paraksts)             (vārds, uzvārds)


Pieteikums iesniegts ____.____.________.plkst. ________
			  (datums, mēnesis, gads)

Pieteikumu pieņēma _________________________________________________
                                                   (speciālista uzvārds, paraksts, paziņojuma pieņemšanas datums un laiks) 

