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LĒMUMS 

PAR LIETAS IEROSINĀŠANU 

 

Rīgā 2018. gada 30. janvārī 

 

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja 

Ineta Ziemele, tiesneši Sanita Osipova un Artūrs Kučs, 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Augstākās tiesas 

Administratīvo lietu departamenta (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu 

par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 2/2018), 

 

konstatēja: 

 

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 7. panta trešo daļu, ciktāl tā neparedz nekustamā īpašuma nodokļa 

papildlikmes maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi (turpmāk – apstrīdētā norma), par neatbilstošu Latvijas 

Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 105. pantam. 

  

2. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. panta trešā daļa noteic, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo taksācijas 

gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās, kā arī paredz 

izņēmumus no minētā pienākuma. 
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3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, 

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

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai; 

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu; 

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. – 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 1. punktu Satversmes tiesa 

izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei. Tādējādi pieteikumā ietvertais 

prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai. 

 

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

tiesības iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu ir tiesai, izskatot civillietu, 

krimināllietu vai 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 norma, ko ir piemērojusi iestāde 

vai kas tiesas procesā būtu jāpiemēro šajā lietā, neatbilst Satversmei. 

No pieteikuma izriet, ka apstrīdētā norma Pieteikuma iesniedzējam būtu 

jāpiemēro administratīvajā lietā Nr. A420342413 (SKA – 128/2017). Pieteikuma 

iesniedzējs norāda, ka likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. pants nenošķir 

nodokļa pamatlikmes maksāšanas pienākuma rašanos un izbeigšanos no šā nodokļa 

papildlikmes maksāšanas pienākuma rašanās un izbeigšanās. Proti, šā panta trešā 

daļa paredz papildlikmes par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

maksāšanas pienākuma izbeigšanos no nākamā gada pēc nekustamā īpašuma 

atsavināšanas, nevērtējot periodu, kad nekustamais īpašums atsavināts, kā arī to, 

kurš no īpašniekiem ir faktiski atbildīgs par šādas zemes apstrādāšanu. Tāpēc 

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 

105. pantam. 

Līdz ar to Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu, ievērojot 

Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības. 
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6. Tiesas pieteikumam ir jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 pantā 

noteiktajām prasībām. 

Pieteikums ir formulēts motivēta lēmuma veidā, tajā ir sniegts lietas faktisko 

apstākļu izklāsts, kā arī juridiskais pamatojums par apstrīdētās normas iespējamo 

neatbilstību Satversmes 105. pantam. 

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

noteiktajām prasībām. 

 

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

Satversmes tiesas 1. kolēģija 

 

 

nolēma: 

 

1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu “Par likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 7. panta trešās daļas, ciktāl tā neparedz nekustamā īpašuma nodokļa 

papildlikmes maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam” pēc 

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta pieteikuma (pieteikums 

Nr. 2/2018). 

2. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Latvijas Republikas 

Saeimu – līdz 2018. gada 30. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar 

lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. 

 

 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Satversmes tiesas 1. kolēģijas priekšsēdētāja I. Ziemele 

 

 


