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Rīga 
06.06.2018. Nr. 0520181379/A812 
Uz TAP VSS-490  
 

Iekšlietu ministrijai 
 

 
Par likumprojektu “Grozījumi Publisku izklaides 
un svētku pasākumu drošības likumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu “Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 
likumā”, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Attiecībā uz piedāvājumu papildināt 6. panta pirmās daļas 3. punktu 

pēc vārdiem “adrese” ar vārdiem “kontaktinformācija un 
apliecinājums par pieredzi fiziskās drošības pasākumu plānošanā 
vai īstenošanā” nepieciešams precizējums, jo nav skaidrs, kādā 
veidā izpaudīsies šis pieredzes apliecinājums. Vai personas 
kvalifikāciju drīkstēs apstiprināt pasākuma organizators ar rakstisku 
atzinumu? 

2. Lūgums precizēt 7. panta redakciju, jo nav skaidrs, kura iestāde 
konstatē trūkumus drošības plānā.  

3. Lūdzam pārskatīt likumprojekta 5. panta redakciju un paša 
likumprojekta saturu, jo, mūsuprāt, prasības pēc drošības plāna 
pasākumos, kuros ir ievērojams skaits personu, ir stipri 
pārspīlētas. Nav saprotams, kāpēc visiem publiskajiem pasākumiem 
ir jāuzliek nesamērīgas prasības – jāiesniedz drošības plāns. Ko 
nozīmē termins “ievērojams cilvēku skaits”? Likumprojekta 
anotācijas sākumā ir runa par publiskiem pasākumiem, kuros 
pulcējas ievērojams skaits personu. Tālāk anotācijā tiek norādīts, ka 
gada laikā valstī notiek ap 1000 publisku pasākumu, kuri jāpiesaka 
pašvaldībā un par kuru rīkošanu jāsaņem atļauja, bet par 
paaugstināta riska pasākumiem no tiem varētu tikt atzīti aptuveni 
tikai 10 publiski pasākumi gadā. Priekšlikums: paaugstināta riska 
pasākuma prasības varētu noteikt tikai tiem pasākumiem, kuros 
pulcējas ievērojams skaits personu, piedalās valsts augstākās 
amatpersonas, ārvalstu amatpersonas un starptautisko 
organizāciju un institūciju pārstāvji, par šo pasākumu ir saņemta 
informācija no Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts 
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ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai Valsts robežsardzes kā 
par paaugstinātas bīstamības pasākumu.  

4. 11. panta redakcijā jāprecizē, kādi dokumenti apliecina pieredzi un 
atbilstību.  

5. Neatbalstām 11. panta (2) daļas redakciju, jo arī šajā tiek izvirzītas 
nesamērīgas prasības maziem pasākumiem. Rezultātā nodrošinot 
lielāku drošību lielos pasākumos, tiek ierobežoti daudzi mazāki 
pasākumi, jo Publisku pasākumu un svētku drošības likums visiem 
uzliek vienādas prasības, nediferencējot tos. Mazos pasākumus, kuri 
nav paredzēti peļņas gūšanai, bieži organizē 1–2 personas, tādēļ šo 
pasākumu organizācijā nav iesaistāmi nesamērīgi daudzi resursi. 
Priekšlikums: analoģiski priekšlikumam 5. pantā paaugstinātas 
bīstamības statusu noteikt tiem pasākumiem, kuros pulcējas 
ievērojams skaits personu un par kuriem ir saņemta informācija no 
Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta vai Valsts robežsardzes. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


