
 
 

LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES TIESAS 

KOLĒĢIJA 
Jura Alunāna iela 1, Rīga, LV 1010  Tālrunis: 67830735, 67210274 Fakss: 67830770 
   e-mail: tiesa@satv.tiesa.gov.lv 

 

LĒMUMS 

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU 

 

Rīgā 2017. gada 20. decembrī 

 

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Sanita 

Osipova, tiesneši Gunārs Kusiņš un Aldis Laviņš, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Administratīvās rajona 

tiesas (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas ierosināšanu 

(pieteikums Nr. 192/2017), 

konstatēja: 

 

1. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt Ministru kabineta 

2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības 

noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1268) 3.1 un 15. punktu (turpmāk kopā – 

apstrīdētās normas) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – 

Satversme) 64. pantam. 

 

2. Noteikumu Nr. 1268 3.1 punkts noteic: „Pacienta nāves gadījumā atlīdzības 

prasījuma iesniegumu ir tiesīgs iesniegt pacienta mantinieks, pievienojot apliecību 

par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecību,” bet 15. punkts noteic: „Pacienta 

nāves gadījumā atlīdzību izmaksā pacienta mantiniekam proporcionāli mantojuma 

daļai, ja ir iesniegts atlīdzības prasījuma iesniegums un apliecība par laulātā mantas 

daļu vai mantojuma apliecība.” 

 

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

vai uz saņemtā tiesas pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, 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. un 19.1 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 3. punktu Satversmes tiesa 

izskata lietas par citu normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiskā spēka 

tiesību normām (aktiem). 

 Tādējādi Pieteikuma iesniedzējas prasījums izvērtēt Ministru kabineta 

noteikumu normu atbilstību Satversmei ir piekritīgs Satversmes tiesai. 

 

5. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 9. punktu 

tiesības iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu ir tiesai, izskatot administratīvo 

lietu. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 19.1 panta pirmās daļas 2. punktam 

pieteikums iesniedzams, ja tiesa, izskatot administratīvo lietu pirmajā instancē, 

apelācijas vai kasācijas kārtībā, uzskata, ka norma, ko iestāde ir piemērojusi vai kas 

administratīvajā tiesas procesā būtu jāpiemēro šajā lietā, neatbilst Satversmei vai 

starptautisko tiesību normai (aktam). 

No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzējai būtu jāpiemēro apstrīdētās 

normas administratīvajā lietā Nr. A420184117, izskatot pieteikumu par labvēlīga 

administratīva akta izdošanu, ar kuru Ārstniecības riska fondam tiktu uzlikts 

pienākums izmaksāt pieteicējai minētajā lietā atlīdzību par viņas mirušās mātes 

dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu, tai skaitā morālo kaitējumu, un ārstniecības 

izdevumiem. Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka Ministru kabinets, pieņemot 

apstrīdētās normas, ir pārkāpis Pacientu tiesību likuma 16. panta trešajā daļā 

noteiktā pilnvarojuma robežas. Tādējādi apstrīdētās normas esot pieņemtas, 

neievērojot varas dalīšanas principu, un tādēļ tās neatbilstot Satversmes 64. pantam. 

Tātad Pieteikuma iesniedzēja ir tiesīga iesniegt pieteikumu, ievērojot tam 

Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības. 

 

6.  Tiesas pieteikumam Satversmes tiesai ir jāatbilst Satversmes tiesas likuma 

18. un 19.1 pantā noteiktajām prasībām. 
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Pieteikums ir formulēts motivēta lēmuma veidā, tajā ir sniegts lietas faktisko 

apstākļu izklāsts un juridiskais pamatojums par apstrīdēto normu iespējamo 

neatbilstību Satversmes 64. pantam. Pieteikums atbilst arī pārējām prasībām, kas 

noteiktas Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 pantā. 

 

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 

20. pantu, Satversmes tiesas 2. kolēģija 

 

nolēma: 

 

1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu „Par Ministru kabineta 2013. gada 

5. novembra noteikumu Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” 

3.1 un 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam” pēc 

Administratīvās rajona tiesas pieteikuma (pieteikums Nr. 192/2017). 

2. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu – Ministru kabinetu – 

līdz 2018. gada 20. februārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas 

faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

 

Satversmes tiesas 2. kolēģijas priekšsēdētāja S. Osipova 


