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Rīgā, 03.04.2019. 

Nr. LPA 1.8. – 5 

LR Saeimas Cilvēktiesību  

un sociālo lietu komisijai 

 

 

  

Komentāri un priekšlikumi par  

likumprojektu “Grozījumi Publisku izklaides  

un svētku pasākumu drošības likumā”  

un likumprojektu “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” iepazinusies ar likumprojektu “Grozījumi Publisku 

izklaides un svētku pasākumu drošības likumā” un likumprojektu “Par sapulcēm, gājieniem un 

piketiem”, un sniedz atzinumu.  

Neapšaubāmi drošības jautājumi ir svarīgi, tomēr aicinām izvērtēt, kā jauni ierobežojumi 

publisku izklaides un svētki pasākumu, sapulču, gājienu un piketu organizēšanā ietekmēs 

biedrošanās un pulcēšanās brīvības, un kopumā pilsonisko aktivitāti. Tādēļ, veicot grozījumus 

Likumprojektos, aicinām ievērot samērīguma principu un arī turpmāk nodrošināt iespēju 

ikvienam pilnvērtīgi īstenot cilvēktiesības.  

Tāpat, iepazīstoties ar izstrādātajiem likumprojektiem, jāsecina, ka jaunā kārtība uzliks 

sabiedrības pārstāvjiem pienākumu rūpēties par sabiedrisko kārtību, lai gan faktiski tas ir valsts 

pienākums. Sabiedrības pārstāvju pienākums demokrātiskā valstī var būt informēt attiecīgas 

valsts un pašvaldību iestādes par plāniem rīkot publisku pasākumu, tai skaitā piketus, sapulces, 

gājienus, savukārt riski jāidentificē un jānovērš drošības iestādēm, kā arī sabiedriskā drošība un 

medicīniskās palīdzības pieejamība ir jānodrošina valstij. Pretēji šim likumprojekta “Grozījumi 

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā” 19.panta sestā daļa paredz nesamērīgu 

slogu pasākuma organizatoriem, kas ir vērtējams, kā valsts vēlmi uzlikt savu pienākumu 

pildīšanu uz sabiedrības pleciem. Līdzīgi likumprojekta “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 

25.panta pirmā daļa nosaka sankcijas, ja sapulcē, gājienā, piketā piedalās vairāk dalībnieku 

nekā ticis plānots, kas nav realitātei atbilstoša norma, jo pasākuma organizators nevar paredzēt 

un kontrolēt šādu aspektu. Pasākuma saskaņošanas procesā dalībnieku skaita uzrādīšana 

nepieciešama publiskajai pārvaldei, lai plānotu drošības pasākumus un noteiktu riskus, taču tas 

nevar kalpot par pamatu sodīt pilsonisku aktīvismu.  Tādēļ aicinām svītrot likumprojekta 

“Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā” 19.panta sesto daļu un 

likumprojekta “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 25.panta pirmo daļu. 

Šobrīd arī Iekšlietu ministrija (IeM) izstrādā grozījumus Publisko izklaides un svētku pasākumu 

drošības likumā (VSS-490), un to vidū ir priekšlikums iestrādāt likumā gradāciju, nosakot, ka 

papildus prasības attiektos uz paaugstināta riska pasākumiem jeb “ (..) publisks pasākums, kura 

apmeklētāju un dalībnieku plānotais kopējais skaits pārsniedz 5000 personu, pierobežas joslā 

vai gadījumā, ja pasākuma mērķauditorija ir īpaši aizsargājamo personu grupa – 1000 

personu.”. Šāda gradācija, iespējams, būtu iestrādājama arī šajā likumprojektā “Grozījumi  
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Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā” un likumprojektā “Par sapulcēm, 

gājieniem un piketiem”, lai nepakļautu jebkuru publisku pasākumu nepamatoti lielam 

administratīvajam un finansiālam slogam. Kā piemēram, tas varētu risināt likumprojekta “Par 

sapulcēm, gājieniem un piketiem” 25.panta piektā daļā noteikto nesamērīgo sankciju juridiskai 

personai, kas būtu arī nevalstiskās organizācijas.  

Līdzīgi likumprojekta 25.panta divpadsmitā daļa nepamatoti noteikusi vecuma ierobežojumus 

pilsoniskajai aktīvismam, kas nav atbalstāmi vairāku iemeslu dēļ: pilsoniska aktivitāte nav 

sodāma nekādā vecuma grupā, pasākuma organizatoram dalībnieku vecumu, kā arī 

nepilngadīgas personas ierašanos/pievienošanos sapulcei, gājienam, piketam, kas ir publiski 

pasākumi, nav iespējams izkontrolēt. Tāpat vēršam uzmanību, ka Latvijā pastāv kritiski zema 

pilsoniskā un politiskā līdzdalība sabiedrībā kopumā, tai skaitā jauniešu līdzdalība ir viena no 

zemākajām Eiropas Savienībā, tādēļ papildus ierobežojumi pilsoniskai līdzdalībai sabiedriski 

nozīmīgos notikumus nav atbalstāmi. Kā spilgtu piemēru tam, ka pilsoniskam aktīvismam nav 

vecuma ierobežojuma, minama 16 gadīgā zviedriete Grēta Tunberga, kas nominēta Nobela 

Miera prēmijai par jauniešu kampaņu un protestu organizēšanu, lai vērstu uzmanību klimata 

pārmaiņām.  Tāpēc aicinām svītrot likumprojekta “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 

25.panta divpadsmito daļu. 

Likumprojekta “Par Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu”19.pantā un 

Likumprojekta “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 25.panta trešajā daļā saredzam riskus 

nepamatotai pulcēšanās un biedrošanās brīvību īstenošanas ierobežojumiem, jo publiski 

pasākumi nereti tiek rīkoti, reaģējot uz aktualitāti sabiedrībā, taču šīs normas var radīt apstākļus, 

kad tiek ierobežotas iedzīvotāju iespējas organizēt pasākumus sabiedrībai aktuālos 

nozīmīgumos jautājumos. It īpaši, ja tās skata kontekstā ar IeM sākotnējām iecerēm, lai 

pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators 

pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, ne vēlāk kā 30 dienas 

pirms plānotā pasākuma norises sākuma,  līdzšinējo 15 dienu termiņam. Pilsoniski aktīvisti jau 

šobrīd ir vērsuši uzmanību, ka pašvaldības mēdz izmantot likuma normas, lai mazinātu 

pilsonisko aktivitāti un jaunās normas vēl vairāk mazinās iedzīvotāju iespēju pulcēties 

sabiedrībai nozīmīgos jautājumos. Tādēļ aicinām svītrot Likumprojekta “Par Publisku izklaides 

un svētku pasākumu drošības likumu”19.panta pirmo daļu un Likumprojekta “Par sapulcēm, 

gājieniem un piketiem” 25.panta trešo daļu. 

Pilsoniskās sabiedrības aktīvisti ir arī vērsuši Latvijas Pilsoniskās alianses uzmanību attiecībā 

uz atšķirīgo likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 1.pantā minēto aktivitāšu 

interpretāciju, kas radījis praksi, kad, piesakot vienu pasākumu, pašvaldība no organizatora 

pieprasa saskaņot vienlaikus vairākus pasākumus. Kā piemērs tiek norādīts, ka ir aizrādījums, 

ka piketā aizliegts izmantot megafonu, sapulcē – pārvietoties, bet gājienā - teikt runas, taču, ja 

pilsonisks aktīvists ieplānojis akcijā veikt vairākas darbības, ir jāveic vairākkārtēja 

saskaņošana. Tā kā šāda interpretācija ir nepamatota un ierobežo pulcēšanās brīvību, aicinām 

pārskatīt likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 1.panta  normas. Brīvāks formāts būtu 

piemērotāks realitātei, dodot tiesības pieteikt, kā vienotu akciju, un kā ierobežojumu noteikt 

teritoriju, par kuru pārvietoties.  

Likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 11.panta pirmajā daļā noteikts sapulces, gājiena 

un piketa dalībniekam aizliegums būt apgādātam ar pasīvās aizsardzības līdzekļiem (ķiveri,  
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kasku, bruņuvesti u.tml.) un slēpt savu seju zem maskas. Tomēr pilsoniski aktīvisti vērš 

uzmanību, ka daudzās miermīlīgās akcijās maska var būt radošs izteiksmes līdzeklis, tādēļ 

aicinām Likumā noteikt atrunu, un Likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 11.panta 

pirmās daļas 2. un 3. punktu papildināt ar: 

“ (..) izņemot gadījumus, kad to izmantošanas mērķis ir saistīts ar radošu izteiksmi.” 

Likumprojekta “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” V nodaļas “Administratīvā atbildība 

sapulču, gājienu un piketu organizēšanas un norises jomā un kompetence sodu piemērošanā”  

25. panta desmitā daļa ir nesamērīga, nosakot soda uzlikšanu par megafona, mikrofona un citas 

skaņu pastiprinošas iekārtas izmantošanu sapulces laikā, ja tas nav pieteikts šajā likumā 

noteiktajā kārtībā. Aicinām svītrot likumprojekta normu un pēc noklusējuma principa ļaut 

izmantot skaļruņus sapulcēs, gājienos un piketos, nosakot ierobežojumus īpašiem gadījumiem.  

Latvijas Pilsoniskā alianse apliecina gatavību sadarboties šī procesa tālākā virzībā, sniedzot 

savu ekspertīzi un konsultējot. 

 

Ar cieņu,  

 
 

 

Direktore                                  Kristīne Zonberga 
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