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Rīgā 

12.01.2022. Nr. LPA 1.7.-5 

Saeimas Juridiskajam birojam 

 

Par likuma piemērošanas interpretāciju 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" 2021. gada nogalē un šī gada sākumā vairākkārt ir 

saņēmusi informāciju no nevalstiskajām organizācijām, ka pašvaldības dažādi, tai skaitā 

sašaurināti, interpretē Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma1 (turpmāk – 

likums) normas par publiskajiem pasākumiem. Lai turpmāk izvairītos no dažādu interpretāciju 

piemērošanas prakses, kas visu starpā var būtiski ierobežot biedrošanās brīvību, aicinām 

Saeimas Juridisko biroju savas kompetences ietvaros sniegt skaidrojumu, kā tiek interpretēts 

likuma normas tvērums par publiskajiem pasākumiem un prasību tos saskaņot ar pašvaldību. 

 

Atbilstoši saņemtajai informācijai, pašvaldības pieprasa, atsaucoties uz likuma prasībām, lai 

biedrības un nodibinājumi ar pašvaldību saskaņo visus pasākumus, kurus tās plāno organizēt, 

tai skaitā tādus pasākumus, kurus plāno rīkot savās telpās un tikai organizācijas biedriem. 

Tādejādi biedrībai un nodibinājumam, kurš vēlas noorganizēt, piemēram, kopienas tikšanos, 

biedru kopsapulci vai apmācības organizācijas telpās, ir jāveic procedūra, kas noteikta likumā, 

lai saskaņotu savās telpās notiekošu pasākumu. Likuma normu dažādais traktējums rada 

iespaidu, ka, iespējams, neapzinoties tiek ierobežota un apgrūtināta pulcēšanās brīvība. Vēršam 

uzmanību, ka Latvijas Republikas Satversmes 103. pants 2  aizsargā iepriekš pieteiktu 

miermīlīgu sapulču un gājienu, kā arī piketu brīvību. Kas, mūsuprāt, nozīmē, ka likums nosaka 

kārtību, kāda tiek organizētas sapulces, gājieni un piketi, nevis sapulces, tikšanās, mācības vai 

interešu nodarbības, kuras organizē biedrība un nodibinājumi. Bez tam mēdz būt situācijas, kad 

kāda jautājuma risināšanai notiek operatīvas tikšanās, kas nozīmē, ka nav iespējams šādu 

tikšanos saskaņot 15 dienas iepriekš. 

 

Tāpat jāmin, ka likuma anotācija3 nesniedz skaidrojumu, kas nebūtu uzskatāms par publisku 

pasākumu. Līdz ar ko iespējams, ka likuma terminu skaidrojums sniedz pašvaldību 

darbiniekiem maldīgu priekštatu par to, kas ir uzskatāms par publisku pasākumu. Tādēļ ir 

nepieciešams sniegt oficiālu atbildīgo valsts iestāžu likuma normu interpretācija.  

 

Lūdzam rast iespēju un viedokli sniegt pēc iespējas ātrāk. 

 

Ar cieņu 

 
Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
 

Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 

                                                 
1 Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. https://likumi.lv/ta/id/111963 
2 Latvijas Republikas Satversme, 103. pants. https://likumi.lv/ta/id/57980#p103 
3 Likumprojekta “Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums” anotācija, 

https://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP0669_0.htm 
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mailto:Artis@nvo.lv
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Rīgā 

12.01.2022. Nr. LPA 1.7.-6 

Iekšlietu ministrijai 

 

Par likuma piemērošanas interpretāciju 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" 2021. gada nogalē un šī gada sākumā vairākkārt ir 

saņēmusi informāciju no nevalstiskajām organizācijām, ka pašvaldības dažādi, tai skaitā 

sašaurināti, interpretē Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma4 (turpmāk – 

likums) normas par publiskajiem pasākumiem. Lai turpmāk izvairītos no dažādu interpretāciju 

piemērošanas prakses, kas visu starpā var būtiski ierobežot biedrošanās brīvību, aicinām 

Iekšlietu ministriju savas kompetences ietvaros sniegt skaidrojumu, kā tiek interpretēts likuma 

normas tvērums par publiskajiem pasākumiem un prasību tos saskaņot ar pašvaldību. 

 

Atbilstoši saņemtajai informācijai, pašvaldības pieprasa, atsaucoties uz likuma prasībām, lai 

biedrības un nodibinājumi ar pašvaldību saskaņo visus pasākumus, kurus tās plāno organizēt, 

tai skaitā tādus pasākumus, kurus plāno rīkot savās telpās un tikai organizācijas biedriem. 

Tādejādi biedrībai un nodibinājumam, kurš vēlas noorganizēt, piemēram, kopienas tikšanos, 

biedru kopsapulci vai apmācības organizācijas telpās, ir jāveic procedūra, kas noteikta likumā, 

lai saskaņotu savās telpās notiekošu pasākumu. Likuma normu dažādais traktējums rada 

iespaidu, ka, iespējams, neapzinoties tiek ierobežota un apgrūtināta pulcēšanās brīvība. Vēršam 

uzmanību, ka Latvijas Republikas Satversmes 103. pants 5  aizsargā iepriekš pieteiktu 

miermīlīgu sapulču un gājienu, kā arī piketu brīvību. Kas, mūsuprāt, nozīmē, ka likums nosaka 

kārtību, kāda tiek organizētas sapulces, gājieni un piketi, nevis sapulces, tikšanās, mācības vai 

interešu nodarbības, kuras organizē biedrība un nodibinājumi. Bez tam mēdz būt situācijas, kad 

kāda jautājuma risināšanai notiek operatīvas tikšanās, kas nozīmē, ka nav iespējams šādu 

tikšanos saskaņot 15 dienas iepriekš. 

 

Tāpat jāmin, ka likuma anotācija6 nesniedz skaidrojumu, kas nebūtu uzskatāms par publisku 

pasākumu. Līdz ar ko iespējams, ka likuma terminu skaidrojums sniedz pašvaldību 

darbiniekiem maldīgu priekštatu par to, kas ir uzskatāms par publisku pasākumu. Tādēļ ir 

nepieciešams sniegt oficiālu atbildīgo valsts iestāžu likuma normu interpretācija.  

 

Lūdzam rast iespēju un viedokli sniegt pēc iespējas ātrāk. 

 

 

Ar cieņu 

 
Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
 

Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 

                                                 
4 Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. https://likumi.lv/ta/id/111963 
5 Latvijas Republikas Satversme, 103. pants. https://likumi.lv/ta/id/57980#p103 
6 Likumprojekta “Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums” anotācija, 

https://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP0669_0.htm 

mailto:alianse@nvo.lv
mailto:Artis@nvo.lv
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Rīgā 

12.01.2022. Nr. LPA 1.7.-7 

Tieslietu ministrijai 

 

Par likuma piemērošanas interpretāciju 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" 2021. gada nogalē un šī gada sākumā vairākkārt ir 

saņēmusi informāciju no nevalstiskajām organizācijām, ka pašvaldības dažādi, tai skaitā 

sašaurināti, interpretē Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma7 (turpmāk – 

likums) normas par publiskajiem pasākumiem. Lai turpmāk izvairītos no dažādu interpretāciju 

piemērošanas prakses, kas visu starpā var būtiski ierobežot biedrošanās brīvību, aicinām 

Tieslietu ministriju savas kompetences ietvaros sniegt skaidrojumu, kā tiek interpretēts likuma 

normas tvērums par publiskajiem pasākumiem un prasību tos saskaņot ar pašvaldību. 

 

Atbilstoši saņemtajai informācijai, pašvaldības pieprasa, atsaucoties uz likuma prasībām, lai 

biedrības un nodibinājumi ar pašvaldību saskaņo visus pasākumus, kurus tās plāno organizēt, 

tai skaitā tādus pasākumus, kurus plāno rīkot savās telpās un tikai organizācijas biedriem. 

Tādejādi biedrībai un nodibinājumam, kurš vēlas noorganizēt, piemēram, kopienas tikšanos, 

biedru kopsapulci vai apmācības organizācijas telpās, ir jāveic procedūra, kas noteikta likumā, 

lai saskaņotu savās telpās notiekošu pasākumu. Likuma normu dažādais traktējums rada 

iespaidu, ka, iespējams, neapzinoties tiek ierobežota un apgrūtināta pulcēšanās brīvība. Vēršam 

uzmanību, ka Latvijas Republikas Satversmes 103. pants 8  aizsargā iepriekš pieteiktu 

miermīlīgu sapulču un gājienu, kā arī piketu brīvību. Kas, mūsuprāt, nozīmē, ka likums nosaka 

kārtību, kāda tiek organizētas sapulces, gājieni un piketi, nevis sapulces, tikšanās, mācības vai 

interešu nodarbības, kuras organizē biedrība un nodibinājumi. Bez tam mēdz būt situācijas, kad 

kāda jautājuma risināšanai notiek operatīvas tikšanās, kas nozīmē, ka nav iespējams šādu 

tikšanos saskaņot 15 dienas iepriekš. 

 

Tāpat jāmin, ka likuma anotācija9 nesniedz skaidrojumu, kas nebūtu uzskatāms par publisku 

pasākumu. Līdz ar ko iespējams, ka likuma terminu skaidrojums sniedz pašvaldību 

darbiniekiem maldīgu priekštatu par to, kas ir uzskatāms par publisku pasākumu. Tādēļ ir 

nepieciešams sniegt oficiālu atbildīgo valsts iestāžu likuma normu interpretācija.  

 

Lūdzam rast iespēju un viedokli sniegt pēc iespējas ātrāk. 

 

 

Ar cieņu 

 
Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
 

Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 

 

                                                 
7 Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. https://likumi.lv/ta/id/111963 
8 Latvijas Republikas Satversme, 103. pants. https://likumi.lv/ta/id/57980#p103 
9 Likumprojekta “Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums” anotācija, 

https://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP0669_0.htm 

mailto:alianse@nvo.lv
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Rīgā 

12.01.2022. Nr. LPA 1.7.-8 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

 

Par likuma piemērošanas interpretāciju 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" 2021. gada nogalē un šī gada sākumā vairākkārt ir saņēmusi 

informāciju no nevalstiskajām organizācijām, ka pašvaldības dažādi, tai skaitā sašaurināti, 

interpretē Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma10 (turpmāk – likums) normas par 

publiskajiem pasākumiem. Lai turpmāk izvairītos no dažādu interpretāciju piemērošanas prakses, 

kas visu starpā var būtiski ierobežot biedrošanās brīvību, aicinām Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju savas kompetences ietvaros sniegt skaidrojumu, kā tiek interpretēts likuma 

normas tvērums par publiskajiem pasākumiem un prasību tos saskaņot ar pašvaldību. 

 

Atbilstoši saņemtajai informācijai, pašvaldības pieprasa, atsaucoties uz likuma prasībām, lai 

biedrības un nodibinājumi ar pašvaldību saskaņo visus pasākumus, kurus tās plāno organizēt, tai 

skaitā tādus pasākumus, kurus plāno rīkot savās telpās un tikai organizācijas biedriem. Tādejādi 

biedrībai un nodibinājumam, kurš vēlas noorganizēt, piemēram, kopienas tikšanos, biedru 

kopsapulci vai apmācības organizācijas telpās, ir jāveic procedūra, kas noteikta likumā, lai 

saskaņotu savās telpās notiekošu pasākumu. Likuma normu dažādais traktējums rada iespaidu, ka, 

iespējams, neapzinoties tiek ierobežota un apgrūtināta pulcēšanās brīvība. Vēršam uzmanību, ka 

Latvijas Republikas Satversmes 103. pants11 aizsargā iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču un 

gājienu, kā arī piketu brīvību. Kas, mūsuprāt, nozīmē, ka likums nosaka kārtību, kāda tiek 

organizētas sapulces, gājieni un piketi, nevis sapulces, tikšanās, mācības vai interešu nodarbības, 

kuras organizē biedrība un nodibinājumi. Bez tam mēdz būt situācijas, kad kāda jautājuma 

risināšanai notiek operatīvas tikšanās, kas nozīmē, ka nav iespējams šādu tikšanos saskaņot 15 

dienas iepriekš. 

 

Tāpat jāmin, ka likuma anotācija 12  nesniedz skaidrojumu, kas nebūtu uzskatāms par publisku 

pasākumu. Līdz ar ko iespējams, ka likuma terminu skaidrojums sniedz pašvaldību darbiniekiem 

maldīgu priekštatu par to, kas ir uzskatāms par publisku pasākumu. Tādēļ ir nepieciešams sniegt 

oficiālu atbildīgo valsts iestāžu likuma normu interpretācija.  

 

Turklāt ņemot vērā, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā iestāde, kas 

veic pašvaldību pārraudzību, aicinām nodrošināt vienotu un korektu likuma normu interpretāciju 

un principu piemērošanu visās pašvaldībās. 
 

Lūdzam rast iespēju un viedokli sniegt pēc iespējas ātrāk. 

 

Ar cieņu 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
 

Zaļūksnis 24245580, Artis@nvo.lv 

                                                 
10 Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. https://likumi.lv/ta/id/111963 
11 Latvijas Republikas Satversme, 103. pants. https://likumi.lv/ta/id/57980#p103 
12 Likumprojekta “Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums” anotācija, 

https://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP0669_0.htm 

mailto:alianse@nvo.lv
mailto:Artis@nvo.lv

