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       2020.gadā kopš marta mēneša sākās krīze, kas saistīta ar Covid-19 izraisīto krīzi 

uzņēmumu vidū.  

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-

19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu 

pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo 

situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 

1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 

3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus, tika 

izsludināts visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 

2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā 

esamības laikā. 

        Lai ierobežotu strauju Covid-19 izplatību, no 9. novembra Latvijā tika izsludināta 

ārkārtējā situācija un bija spēkā jauni stingrāki ierobežojumi. Iedzīvotājiem bija pieejami 

tikai tie pakalpojumi, kuri ir īpaši svarīgi veselīgai un drošai sadzīvei un kuru pieejamība nav 

atliekama. No 14.03.-07.05; 01.11-31.12  salona darbība tika apturēt saskaņā ar LR 

likumdošanu.  

     Personas kuras saņēma pakalpojumus skaistumkopšanans  salonā MALIBU 2020. gadā ir 

bērni, jaunieši, sievietes, vīrieši,  kopā vairāk kā 618 salona apmeklētāji.  
 

 
 

Instagram aplikācija @salons_malibu  (470 sekotāji), facebook aplikācija malibusalons 

(vairak kā 100 publikācijas,  569 sekotāji) WhatsApp 28308640. 

“LAGU” sadarbībā ar Viļānu mūzikas un mākslas skolu tika īstenota meistarklase, kas 

ļāva 4.-5. klašu izglītojamajiem izprast un apgūt mācību priekšmeta "Tekstils" un "Foto 

māksla" praktiskās iemaņas dzīvē. Matu sakārtojums: Iveta Jurāne, salons “MALIBU”.  

https://www.facebook.com/277237479137135/posts/1410362029158002/ 

Fotosesija. Matu sakārtojums – Iveta Jurāne, grims – Sintija Velme, dāvanu karte no 

skaistumkopšanas salona “MALIBU”. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3440235926053041&id=100002000033079  

Latvijas skaistumkopšanas nozares informācijas portālā www.E-beauty.lv , izvietota 

salona informācija. 

GOOGLE MAP  https://maps.app.goo.gl/dd6bVSjuJwRGaHMJ9  

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas 

lauku attīstības programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK 

tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv 
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