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LĒMUMS  

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU 

 

         Rīgā 2016. gada 14. jūlijā 

 

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Uldis Ķinis, 

tiesneši Kaspars Balodis un Daiga Rezevska, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Augstākās tiesas 

Administratīvo lietu departamenta (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par 

lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 98/2016),  

konstatēja: 

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu izvērtēt likuma “Par valsts 

pensijām” 11. panta ceturtās daļas (turpmāk – apstrīdētā norma) atbilstību Latvijas 

Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmajam teikumam un 

109. pantam. 

 

2. Likuma “Par valsts pensijām” 11. panta ceturtā daļa nosaka: “Tiesības uz 

vecuma pensiju piecus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma 

sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, ir bērna vecākam vai 

aizbildnim, kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā 

astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Šādu 

tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no 

aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ.”  
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3. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu Satversmes tiesa 

izskata lietas par likuma atbilstību Satversmei.  

Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai. 

 

4. Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 9. punkts noteic, ka tiesības 

iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu ir tiesai, izskatot administratīvo lietu. 

Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 19.1 panta pirmās daļas 2. punktu pieteikums 

iesniedzams, ja tiesa, izskatot administratīvo lietu kasācijas kārtībā, uzskata, ka tiesību 

norma, ko ir piemērojusi iestāde vai kas tiesas procesā būtu jāpiemēro konkrētajā lietā, 

neatbilst Satversmei. 

No pieteikuma izriet, ka apstrīdētā norma Pieteikuma iesniedzējam ir jāpiemēro 

administratīvajā lietā Nr. A420366513 (SKA –180/2016). Pieteikuma iesniedzējs 

uzskata, ka likumdevējs, ietverot apstrīdētajā normā kritērijus priekšlaicīgas vecuma 

pensijas piešķiršanai, šādas tiesības nav piešķīris visiem vecākiem, kuru bērnu 

veselības stāvoklis faktiski atbildis invaliditātes kritērijiem. Tādēļ Pieteikuma 

iesniedzējs ar 2016. gada 20. jūnija lēmumu ir apturējis tiesvedību minētajā 

administratīvajā lietā un nolēmis iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu, kurā lūdz 

izvērtēt apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 91. pantā ietvertajam vienlīdzības 

principam un Satversmes 109. pantam. 

Tādējādi Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu, ievērojot tam 

Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības. 

 

5. Tiesas pieteikumam ir jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 pantā 

noteiktajām prasībām. 

Saskaņā ar šā likuma 18. panta pirmās daļas 3. punktu pieteikumā norādāms 

lietas faktisko apstākļu izklāsts, bet saskaņā ar 4. punktu – pieteikuma juridiskais 

pamatojums. Savukārt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 19.1 panta otro un trešo 

daļu tiesas pieteikums formulējams motivēta lēmuma veidā un tiesas lēmumam 

pievieno dokumentus, kas pamato pieteikumu, bet, ja nepieciešams, arī attiecīgo 

administratīvo lietu. 
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6. Pieteikums ir formulēts motivēta lēmuma veidā, tajā ir sniegts lietas faktisko 

apstākļu izklāsts, kā arī juridiskais pamatojums par apstrīdētās normas iespējamo 

neatbilstību Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam. Pieteikumam ir 

pievienoti attiecīgās administratīvās lietas materiāli.  

Līdz ar to pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 pantā 

noteiktajām prasībām. 

 

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. pantu, 

Satversmes tiesas 2. kolēģija 

nolēma: 

1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu “Par likuma “Par valsts pensijām” 11. panta 

ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam 

teikumam un 109. pantam” pēc Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 

pieteikuma (pieteikums Nr. 98/2016).  

2. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2016. gada 

14. septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu 

izklāstu un juridisko pamatojumu. 

 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Satversmes tiesas 2. kolēģijas priekšsēdētājs U. Ķinis 

 


