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LĒMUMS 

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU 

 

Rīgā 2017. gada 10. maijā 

 

Satversmes tiesas 4. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs 

Gunārs Kusiņš, tiesneši Jānis Neimanis un Ineta Ziemele, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto tiesībsarga (turpmāk arī – 

Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 70/2017), 

konstatēja: 

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt Ārstniecības likuma 

53.
1
 panta septīto daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. panta 

pirmajam teikumam un 107. pantam. 

 

2. Ārstniecības likuma 53.
1 
panta septītā daļa nosaka: „Ja ārstniecības personai 

noteikts pagarināts normālais darba laiks, darba samaksu par darbu laiku, kas 

pārsniedz Darba likumā noteikto normālo darba laiku, nosaka proporcionāli darba 

laika pieaugumam ne mazāk kā noteiktās stundas vai dienas algas likmes apmērā, bet, 

ja nolīgta akordalga, – atbilstoši akorddarba izcenojumam par paveiktā darba 

daudzumu.” 

 

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai 

uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai: 

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai; 
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2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu; 

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. panta prasībām; 

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu; 

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts 

pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru 

lēmusi kolēģija. 

 

4. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu Satversmes tiesa 

izskata lietas par likuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmei. Līdz ar to 

pieteikumā ietvertais prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai. 

 

5. Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 8. punkts noteic, ka tiesības 

iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu ir tiesībsargam, ja institūcija vai 

amatpersona, kas izdevusi apstrīdēto aktu, nav tiesībsarga norādītajā termiņā novērsusi 

konstatētos trūkumus. Arī saskaņā ar Tiesībsarga likuma 13. panta 8. punktu 

tiesībsargam ir tiesības iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā, ja 

iestāde, kas izdevusi apstrīdamo aktu, nav tiesībsarga norādītajā termiņā novērsusi 

konstatētos trūkumus. 

No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka tiesībsargs 

2016. gada 1. februāra pārbaudes lietas atzinumā aicinājis institūciju, kas izdevusi 

apstrīdēto aktu, – Saeimu – ne vēlāk kā līdz 2016. gada 1. augustam veikt grozījumus 

Ārstniecības likuma 53.
1 

panta septītajā daļā, lai novērstu atšķirīgu attieksmi pret 

ārstniecības personām attiecībā uz kompensācijām par darbu pagarinātā normālā darba 

laika apstākļos. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas 2016. gada 22. novembra 

sēdē netika atbalstīts Veselības ministrijas priekšlikums Ārstniecības likuma pārejas 

noteikumos iekļaut normu, kas noteiktu pakāpenisku pagarināta normālā darba laika 

samazināšanu. Komisija tā vietā nolēma sagatavot vēstuli Ministru kabinetam, aicinot 

uzdot Veselības ministrijai izstrādāt grozījumus Ārstniecības likumā, kas ir saistīti ar 

pagarināto darba laiku. Pieteikumā norādīts, ka konkrēts risinājums vēl nav panākts. 

Līdz ar to secināms, ka Saeima tiesībsarga norādītajā termiņā nav novērsusi 

konstatētos trūkumus un Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu. 
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6.  Tiesībsarga pieteikumam ir jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. panta 

prasībām. 

Pieteikumā ir norādīts Pieteikuma iesniedzējs, institūcija, kas izdevusi 

apstrīdēto aktu, un prasījums Satversmes tiesai. Pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis 

lietas faktisko apstākļu izklāstu, kā arī juridisko pamatojumu par Ārstniecības likuma 

53.
1 
panta septītās daļas iespējamo neatbilstību Latvijas Republikas 

Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam.  

Līdz ar to pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. pantā noteiktajām 

prasībām. 

 

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

Satversmes tiesas 4. kolēģija 

nolēma: 

1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu „Par Ārstniecības likuma 53.
1 

panta septītās 

daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 

107. pantam” pēc tiesībsarga pieteikuma (pieteikums Nr. 70/2017). 

2. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2017. gada 

10. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu 

izklāstu un juridisko pamatojumu. 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Satversmes tiesas 4. kolēģijas priekšsēdētājs G. Kusiņš 

 


